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tAnULMány

A bírák fegyelmi felelősségre vonása és eltávo-
lítása. Magyar reform a nemzetközi gyakorlat 
tükrében 

 Badó Attila egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

A bírói hatalom szervezeti függetlenedésével a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint nő a bírák 
tevékenységének szakmai felügyelete, amellyel párhuzamosan a bíró személyes függetlenségének garan-
ciái és egyéni autonómiája érzékelhetően csökken. Tanulmányunkban a bírák fegyelmi felelősségre voná-
sának vizsgálatát végezzük el a kontinentális jogrendszerek mintaadó megoldásainak összehasonlításával, 
aminek tükrében mutatjuk be és értékeljük a 2011-ben megvalósított magyar szolgálati bírósági reformot.

Bevezetés

A bírák személyes függetlenségének talán legfonto-
sabb és legismertebb eleme, hogy más közalkalmazot-
taktól, köztisztviselőktől eltérő szabályok érvényesek 
munkaviszonyuk megszűnésére vagy a velük szemben 
alkalmazható fegyelmi büntetésekre. A bírói tisztség 
megszüntetésének, és a fegyelmi büntetések kiszabá-
sának megnehezítése a bíró befolyásolási esélyét hi-
vatott csökkenteni. Akár belső szervezeti vagy külső, 
más hatalmi ágak felől érkező befolyásolási szándék-
ról legyen szó, a független, pártatlan döntést megkön�-
n�íti, ha a bíró pozíciójából el nem mozdítható, eg� másik 
bíróságra át nem helyezhető, illetve állásából csak kivételes 
körülmén�ek között bocsátható el.1 

a common law jogrendszerek igazságszolgáltatása 
ezen a téren általában erősebb garanciák érvényesíté-
sét mutatta.  Az Act of Settlement rendelkezése, amely az 
életfogytiglani bírói hivatalt megalapozta, mintát adott 
az egyesült államoknak és más common law országok-
nak. A „jó magaviselet” esetén életfogytig tartó megbí-

zatás megszüntetésének extrém megnehezítése valóban 
a külső befolyás csökkentésének kiváló eszköze. 

Az egyesült királyság felső bírósági bírái esetében 
a parlament mindkét házának döntése alapján lehet 
a bírói tisztségétől megfosztani valakit. erre azonban 
Angliában még nem volt példa. ennek megértéséhez 
az angol jogászság szerkezetének, a bírák kiválasztá-
si módjának, azok morális tartásának és a politikai 
tradíciónak az ismerete adhat útmutatót.2 egy má-
sik commonwealth ország példáján is jól látható a 
common law igazságszolgáltatás ezen jellegzetessége. 
Ausztráliában csupán egy esetben, 1974-ben indult 
kísérlet arra, hogy egy felső bírósági bírót elmozdítsa-
nak hivatalából, ám a bíró halála miatt ez az ügy sem 
végződött visszahívással.3 Az egyesült államokban a 
szövetségi bírák vonatkozásában hasonlóan körülmé-
nyes eljárás keretében4 gyakrabban, ám voltaképpen 
ott is rendkívüli esetekben került sor a bíró menesz-
tésére.5 A common law jogrendszereknek a bírák sze-
mélyes függetlenségét ily módon garantáló gyakorlata 
azonban megváltozni látszik és ebben a tekintetben 

1. Kriegk, Jean-François: La culture judiciaire: une contribution au débat démocratique.  recueil Dalloz Sirey. 24/7209, 16 juin 2005. 1592.
2. Badó Attila: Az angol jogászság. in: Bevezetés a jogszociológiába. (Badó/ Loss/ H.Szilágyi/ Zombor szerk.) Miskolc, prudentia Juris, 

1997. 276.
3. Williams, J.M.: Judicial independence in Australia. in: Judicial independence in the Age of Democracy. critical perspectives from 

Around the World (russell, p. H.–o’Brien, D. M. eds.) charlottesville, University of Virginia press, 2001. 181.
4. Mark Tushnet: Judicial Selection, removal and Discipline in the US. in: Judiciaries in comparative perspective h. p. lee (eds.). cam-

bridge, cambridge University press, 2011. 141.
5. Russell, P.H.: Judicial independence in the United States. in: Judicial independence inthe Age of Democracy. critical perspectives 

from Around the World (russell, p.H. o’Brien, D.M. eds.). charlottesville, University of Virginia press, 2001. 26.
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egy erőteljes konvergencia tanúi lehetünk az elmúlt 
évtizedekben a common law és kontinentális jogrend-
szerek között.6

 a római-germán jogcsalád országaiban is létezik a 
bíró személyes függetlenségének a common law or-
szágokhoz hasonló garanciája. németországban pl. a 
szövetségi bírók gyakorlatilag az amerikai kollégáik-
kal azonos alkotmányos védelemben részesülnek és a 
hatályos alkotmány megszületése óta még szövetségi 
bírót akarata ellenére nem távolítottak el. ez a hely-
zet köszönhető annak, hogy az egyesült királyság-
gal vagy az egyesült államokkal szemben az önálló 
szövetségi alkotmánybíróság kezébe helyezték a szö-
vetségi bírák eltávolításáról szóló döntést. A törvény-
hozás (Bundestag) javaslatára, amennyiben egy bíró 
a tagállami vagy szövetségi alkotmányt megsérti, az 
alkotmánybírák kétharmadának igenlő döntésével 
megfosztható bírói hivatalától. ám az egyre inkább 
az igazságszolgáltatási tanácsok hatáskörébe kerülő 
fegyelmi eljárások illetve alkalmatlansági vizsgála-
tok keretében elsősorban az alsóbb szintű bíróságok 
bíráinál egyes statisztikák szerint már évtizedek óta 
egyre sűrűbben kerül sor a bírák akaratuk ellenére 
történő eltávolítására.7

a bírák jogállásáról szóló Európai Karta e vonatkozás-
ban az alábbi kívánalmakat rögzíti az európa tanács 
tagországai számára: „A bírói tisztség megszűnésének 
feltételei nagyfokú figyelmet követelnek meg. nagyon 
fontos korlátozó módon meghatározni a bírói tisztség 
megszűnésének okait. ezek a lemondás, a fizikai alkal-
matlanságnak orvosi szakvéleményre alapított megál-
lapítása, a korhatár betöltése, a megbízatásnak a tör-
vényileg meghatározott idejének lejárta, végül pedig 
a visszahívás a fegyelmi felelősség keretében kiszabott 
fegyelmi büntetésként.”8 „A bírói tisztség megszűné-
sének minden nehézség nélkül megállapítható okain 
túli – azaz a korhatár betöltése vagy a megbízatásnak 
a törvényileg meghatározott határidejének lejárta – a 
bírói tisztség megszűnésének egyéb okait bekövetke-
zésükkor” a már korábban említett, legalább fele rész-
ben bírákból álló testületnek kell megvizsgálnia.9

A már jelzett tendenciák tükrében azt a megállapí-
tást tehetjük, hogy a bírói hatalom szervezeti függetlene-
désével nő a bírák tevékenységének szakmai felügyelete, 
mell�el párhuzamosan a bíró személ�es függetlenségének 
garanciái és eg�éni autonómiája csökken. 

I.  
A bírák eltávolítása és fegyelmi felelősségre 
vonása a római-germán jogcsaládon belül

Az a kérdés, hogy egy a törvényeket alkalmazó bíró 
mennyiben vonható szakmai tevékenységéért fele-
lősségre és miként lehet eltávolítani őket, leginkább 
jelentős társadalmi, politikai változásokat követően 
kerül az érdeklődés középpontjába. ilyennek számít a 
polgári demokráciát „kommunizmusra”, vagy a fasiz-
musból, netán a kommunista egypártrendszerről pol-
gári demokráciára váltó országok egy meghatározott 
időszaka, amikor az adott szemszögből, a hatalmat 
gyakorlók között uralkodó felfogásból nézve az előző 
korszak bírái a „bűnös” rendszer kiszolgálóinak szá-
mítanak. A példákért nem kell a távoli múltba menni.

Azt, hogy egy német bíró, aki saját felfogása szerint 
a hatályos döntéseknek megfelelően végezte mun-
káját, mégis felelősségre vonható tevékenységéért, a 
közelmúlt mediatizált, nagy vihart kavaró ítéletei bi-
zonyították a német bírák és a közvélemény számára. 
Jogászi szemmel nézve talán nem a legszerencsésebb 
szempontból. olyan konkrét bírói ítéletéért vontak 
felelősségre bírákat, ami erkölcsi szempontból akcep-
tálható, ám jogi megítélése az átlagember jogérzete 
szempontjából is több mint problematikus.  ráadásul 
a bírák elmarasztalása a bírói függetlenség kérdését is 
egészen új megvilágításba helyezte. 

A német egyesülést megelőzően is büntette a német 
Szövetségi köztársaság Büntető Törvénykönyve a bírói 
hivatallal való visszaélést, ám éppen a bírói független-
ség széles interpretációja miatt csak rendkívül ritkán 
alkalmazta a rendőrség és az ügyészség az erre vonat-
kozó rendelkezéseket és még ritkábban születtek ma-
rasztaló ítéletek. ennek köszönhetően mentettek fel 
számos náci korszakban ítélkező bírót, akik a rezsim 
kiszolgálóiként, de a törvényi előírások keretén belül 
hoztak ítéleteket. A hetvenes években szigorították is 
a büntető törvénykönyv ezen rendelkezését és  ennek 
esett áldozatául számos, korábban az nDk-ban ítél-
kező bíró. Az első és talán legismertebb ügyben azt 
a bírót ítélték el egy év és kilenc hónap végrehajtan-
dó szabadságvesztésre, aki korábban rendszerellenes 
sajtótermék terjesztéséért 8 éves szabadságvesztésre 
ítélt egy matematikust úgy, hogy az adott cselekedet 

6. Badó Attila: Függetlenség és fegyelmi felelősség. Az egyesült államok bíráinak eltávolítása és fegyelmi felelősségre vonása. Forum. 
2016. megjelenés alatt

7. Pech, J.P.: Les fonctions du conseil supérieur de la magistrature. in: Les conseils supérieurs de la magistrature en europe. Actes de la 
table ronde internationale du 14 septembre 1998.  renoux, t.S. (ed.). , paris, La documentation française, 1999. 225.

8. európai karta a bírák jogállásáról. indoklás. 7/7.1.
9. európai karta a bírák jogállásáról. indoklás. 7/7.2.
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büntethetőségi felső határa az nDk büntető törvény-
könyve alapján 10 év volt.  A Szövetségi Legfelsőbb 
Bíróság jóváhagyó döntését követően a bíró az alkot-
mánybírósághoz fordult, mely meglepetésre kinyilvá-
nította, hogy a visszamenőleges törvénykezés tilalma 
azért nem releváns ennél az esetnél, mert az ítélet az 
emberi jogok nyilvánvaló megsértését jelenti. Márpe-
dig a korabeli NDK-ban nem érvényesültek az emberi 
jogok, így a bírák nem tekinthették a törvényeket jog-
biztonságot nyújtó jogforrásnak.10 Azt nehéz megítél-
ni, hogy mindennek milyen következményei lehetnek 
a társadalom jogtudatára, és hogy a jelen és jövő bírái 
milyen tanulságokat vonnak le abból, hogy retrospek-
tív módon, egy teljesen más ideológiai alapból kiin-
dulva miként lehet megítélni a munkájukat. 

Ami biztos, hogy egy 21. századi bírónak ma már 
nem csupán attól kell tartania, hogy egy esetleges 
rendszerváltás miatt kell tevékenységéről számot ad-
nia, bűncselekmény elkövetése esetén neki is bíróság 
elé kell állnia vagy esetleg az ítéletével okozott vagyo-
ni kárért is felelnie kell, hanem attól is, hogy egyre 
fokozottabb figyelem fordul munkája olyan részletei 
felé is, ami korábban a tárgyalótermi pletykákon kí-
vül visszhang nélkül maradt. Azt, hogy egy vádlottal 
szembeni udvariatlan, sértő hangnem a bíróval szem-
beni retorzióval járhat, egy angol bíró néhány éve még 
elképzelni sem tudta, mint ahogy kontinentális kol-
légái se nagyon.11 

1. A bírák felelősségre vonhatósága

Amennyiben a bírák felelősségre vonhatóságát meg-
vizsgáljuk az angolszász és kontinentális jogrendsze-
rekben akkor látható, hogy az elmúlt évtizedek ezen a 
téren is jelentős konvergenciát mutatnak. Mindkét nagy 
jogcsalád szakmai diskurzusaiban előtérbe került az a 
kérdés, hogy miként lehet a bírák felelősségre vonha-
tóságát erősíteni úgy, hogy közben a bírói független-
ség ne szenvedjen sérelmet. Az angolszász országok 
közül az egyesült királyság példáján látható legin-
kább, hogy e két védendő érték konfliktusából mi-
lyen sokáig a bírák függetlenségének védelme kerül 
ki győztesen, és csak az ezredforduló után került sor 
a bírák fegyelmi felelősségre vonását biztosító intéz-
ményrendszer kialakítására, amely mára már konti-
nentális országok gyakorlatát meghaladva, igen nagy 
intenzitással működik. A bírói hatalom szerepének 
folyamatos növekedése, amely nem pusztán az állam-
polgárokra vonatkozó jogok meghatározásának terü-

letén, hanem a kormányzati és törvényhozó hatalom 
korlátozása területén is tetten érhető, szükségszerűen 
vetette fel a bírák mozgásterének korlátozását.12

A kontinentális jogrendszerekben, ahol a szakbí-
rák pozíciója tradicionálisan gyengébb angolszász 
kollégáikhoz képest, az elmúlt évtizedek a bírói füg-
getlenség garanciáinak erősítésével és a legtöbb or-
szágban a bírói önigazgatás szervezeti kereteinek 
kialakításával teltek. Az önigazgatás megteremtése 
– talán a korporativizmus vádját elkerülendő vagy 
a bíróságok hatékonyabb működését követelő társa-
dalmi nyomásra – azzal a következménnyel is járt, 
hogy a fegyelmi ügyek szabályozása és hatékony mű-
ködtetése is hangsúlyt kapott az igazságszolgáltatási 
tanácsok politikájában.

Mára mindkét jogcsaládban elfogadott nézetté vált, hog� 
a bírói függetlenség biztosítása mellett is erősíteni kell a szá-
mon kérhetőséget, amit a korábbi büntetőjogi (és polgá-
ri jogi) felelősség mellett a fegyelmi felelősséggel kell 
kiegészíteni. A dilemma általában az, hogy lehet-e 
fegyelmi ügyekkel kordában tartani a bírákat úgy, 
hogy eközben ne veszítsék el önérzetüket, önállóság-
ba vetett hitüket, és ha a nyilvánosság iránti követel-
mények a fegyelmi ügyek nyilvánosságra hozatalát is 
kikényszerítik, akkor az ügyfelek előtti tekintélyüket.

A fentiekből következő két alapvető kérdés merül 
fel leginkább minden esetben. 1. Mi képezze a feg�elmi 
felelősségre vonás alapját, és hol legyenek annak határai? 
2. Milyen szervezet végezze a fegyelmi felelősségre vonást?13 

Az alábbiakban e két kérdést kívánjuk röviden körbe-
járni a mintaadó kontinentális jogrendszerek példáján 
keresztül, hogy azok fényében értékelhessük a fegyel-
mi felelősségre vonás magyar gyakorlatát. példáinkat 
megpróbáljuk a római-germán jogcsaládot formáló 
két alapvető jogrendszer (francia, német) megoldása-
iból meríteni.

2. A bírák jogbiztonsága, avagy a fegyelmi felelősségre 
vonás forrásai

A kontinentális jogrendszereket általában úgy jel-
lemzik, mint ahol a jogalkotó arra törekszik, hog� pozitív 
szabályokkal az életviszonyok lehetőleg minél nagyobb te-
rületét lefedje és minél kisebb mozgásteret engedjen a jogal-
kalmazóknak. ez a sommás megállapítás a fegyelmi fe-
lelősség tekintetében a két, mintaadónak számító nagy 
kontinentális jogrendszerre (németország, Franciaor-
szág) nem jellemző. ezekben a jogrendszerekben a bí-
rákra vonatkozó fegyelmi szabályokat alapvetően a bí-

10. A matematikusra kiszabott 8 éves büntetés a rendszer keretei között is aránytalannak volt tekinthető. A rendszerváltást követő évtized-
ben több mint száz ilyen jellegű eljárás indult, amelyek közel egyharmada zárult marasztaló ítélettel.

11. Badó Attila – Halász Edina: Az angol bírák „megfegyelmezése” a 21. században. pro Futuro. 2012. 1. sz. 80–87.
12. Badó Attila: Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás. Szeged, pólay elemér Alapítvány, 2013. 223.
13. e két alapkérdésen túl még a fegyelmi ügyek nyilvánossága okoz fejtörést a jogalkotónak, amit elemzésünkben röviden érintünk.
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rói g�akorlat alakította és alakítja ki. Az alkotmányban 
és a törvényekben megtalálható, a bírák tevékenységét 
vezérlő általános elveken túl a fegyelmi hatásköröket 
gyakorlók alakították ki a felelősségre vonást megala-
pozó előírásokat. e látszólag jogbizonytalanságot je-
lentő megoldás jelenleg is háborítatlanul, különösebb 
problémák nélkül működik mindkét jogrendszerben, amire 
legfőbb magyarázatként az szolgál, hogy a jogesetek 
megismerhetők, a döntéseket többségében bírák hoz-
zák, és az évek során kialakított gyakorlat részletekbe 
menő jogszabály vagy etikai kódex nélkül is megte-
remtette azokat a legfontosabb mércéket, amelyek a 
bírák tevékenységét orientálhatják. A két mintaadó 
jogrendszer ebben a tekintetben valójában már nem 
számít mintaadónak, hiszen a kontinentális országok-
ban is elindult azon folyamat, amely a bírák számára 
precízebb irán�mutatást adó jogszabál�okkal vag� maga-
tartási kódexekkel kívánja azokat a bírói magatartásmin-
tákat meghatározni, amitől eltérve a bírák fegyelmi 
büntetésre tarthatnak számot.14 A folyamat megál-
líthatatlannak tűnik és minden valószínűség szerint 
a szakmai szervezetek nyomására előbb vagy utóbb 
mindenhol megteremtődnek a fegyelmi büntetéseket 
megalapozó precízebb jogforrási feltételek. Jól látsza-
nak azok a törekvések, amelyek túl akarnak lépni a 
„bíróhoz méltatlan magatartás” fogalmának jogszabályi 
rögzítésén, amelynek talaján a fegyelmi büntetésre 
feljogosított speciális intézmény vagy bíróság gyakor-
latilag azt minősít etikátlannak, amit jónak tart.

a) Az önszerveződő bírói szervezetek minden or-
szágban élen járnak a magatartási kódexek kiala-
kításánál, és még németországban is léteznek 
ilyen irányú kísérletek. Az ilyen bírói egyesü-
letek által megalkotott, a bírói magatartásra 
vonatkozó önkorlátozó etikai normákat rögzítő 
kódexek a fegyelmi döntésekre gyakorolt hatás 
szempontjából a kódexek első szintjét jelentik. 
(érdekes megoldásnak számít pl. a 2006 óta Sch-
leswig kerekasztal” néven működő bírói szerve-
zet által kidolgozott dokumentum, amely a bírák 
félelmeire hivatkozva nem újabb, felelősségre 
vonást megalapozó etikai szabályok kidolgozá-
sával, hanem egy kérdéssor megfogalmazásával 
kíván iránymutatást adni. A kérdések, mint pl. 
„hogyan szeretném, hogy bánjanak velem ügy-
félként a bíróságon?” a bírákat szabályok rögzí-
tése nélkül is orientálhatja.)15

b) A bírói szervezetek által kidolgozott és a tagok 
számára (és nem kötelezően a fegyelmi testü-
leteket is befolyásoló) iránymutató előírások-
hoz képest minőségi ugrást jelent az, amikor 

a fegyelmi eljárásra és büntetésre is okot adó 
magatartási szabályokat egy országban bírói 
magatartási kódexben rögzítik a bíróságok ve-
zetői, a felső bíróságok adminisztrációja vagy az 
igazságszolgáltatási tanácsok. A kódexekben 
rögzített előírások innentől kezdve a bíró moz-
gásterét meghatározó, korlátozó és a fegyelmi 
testületeket is orientáló jogforrássá válnak, és 
nyújtanak egyben nagyobb biztonságot a nehéz 
terepen dolgozó bírák számára. 

c) A következő szintet az jelenti, amikor a jogalko-
tó jogszabályban részletekbe menően határozza meg 
a felelősségre vonhatóság kereteit. erre a mediter-
rán kontinentális jogrendszerek jelenthetnek jó 
példát, mint Spanyolország vagy olaszország. 
talán nem véletlen, hogy ilyen jogszabályi elő-
írások azokban az országokban léptek hatályba, 
ahol a bírói önkormányzatiság magas szintet ért 
el, és ahol a jogalkotó jónak látta azt, ha a „bí-
rói önregulázás” helyett törvényhozóként maga 
precizírozza a felelősségre vonhatóság határait. 
Olaszországot több szempontból is érdemes ki-
emelni, mely véleményünk szerint ebben a kér-
désben igen messzire ment és ahol egy 2006-os 
reform keretében alakították át a bírák (és ezzel 
együtt a közös kasztba tartozó ügyészek) fegyel-
mi felelősségre vonásának szabályait. ezek a 
szabályok több szempontból is tanulságosak. A 
korábbi néhány mondatos, homályosnak számí-
tó fogalmakat használó (pl. a bíróság tekintélye) 
törvényi rendelkezések helyébe kifejezetten 
részletezett szabályok léptek, amelyek a fegyel-
mi bizottság diszkrecionális jogkörét kívánták 
korlátozni. Ugyanakkor szándékai szerint a 
törvény a kifejezetten aprólékos szabályozással 
a bíró személyes függetlenségét kívánta erősí-
teni, hiszen a homályos fogalmakat kerülve ki 
akarta zárni, hogy a fegyelmi szabályzatban 
rögzítetteken túl bármilyen megfoghatatlan 
cselekedetéért eljárást indíthassanak egy bíró 
ellen. Így korábban a bizottság gyakorlatában 
használt, nehezen értelmezhető fogalmak, mint 
a „bírói presztízs” bele sem kerültek a jogszabály-
ba. Ugyanakkor a bírói függetlenség alapjait 
feszegető elemek is megjelentek a kódexben, 
amelyek a fegyelmi bizottság számára továbbra 
is lehetőséget adnak, hogy egy ingoványos te-
repen a bírói függetlenség és a bírói felelősség 
között egyensúlyozzanak. A törvény ugyanis 
az alkotmányra építve kimondja, hogy a bírák 
szabadok a jog és a tények értelmezése terüle-

14. Anton Coora�: Standards of Judicial Behaviour and the impact of codes of conduct. in: culture of judicial independence (Shimon 
Shetreet, christopher Forsyth eds.) Leiden, Boston,  Martinus nijhoff, 2012. 349–360.

15. Schleswig ethics roundtable, „pillars of Judicial ethics (reflections on the ethics of Judicial conduct)” «http://www.judicial-ethics.
umontreal.ca/en/codes%20enonces%20deonto/documents/pillarsofJudicialethics-Germany.pdf» [2016. 02. 24.]
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tén és e körben fegyelmi felelősségre vonásuk 
kizárt. ezt a védelmet viszont egy határon túl 
már nem garantálja, mert kivételként rögzíti 
azokat az eseteket, amikor súlyosan jogsértő és 
a tényeket félreértelmező bírói döntések mégis 
fegyelmi büntetést alapozhatnak meg. ezeket a 
bíró akár szándékosan, akár megbocsáthatatlan 
hanyagságból hozza, büntetést vonhat maga 
után. Hasonlóan sajátos – és csakis a kontinen-
tális hagyományokból értelmezhető – kivétel-
nek számít, hogy azon döntésekért is felelősségre 
vonható egy bíró, amely döntések ellentmondá-
sosak vagy nincs jogszabályi alapjuk. 16

A szabályozás hiányosságai és vitatható jellege el-
lenére kétségtelenül véget vethet egy bizonytalan, a 
bírói magatartás mikéntjét időnként nehezen beha-
tárolható állapotnak, és véleményünk szerint a jog-
biztonság elvének talaján a kontinentális országok 
többsége is erre az útra térhet a jövőben és rigorózus 
szabályozással váltja fel azon kivételes területét a kon-
tinentális jogrendszereknek, amit nem jogszabályok, 
hanem a bírói jog uralt. 

3. Feg�elmi jogosítván�ok

 Arra a kérdésre, hogy ki végezze a bírák fegyelmi 
felelősségre vonását, a kontinentális jogrendszerek ma 
már nagyjából egységes választ adnak. A végrehajtó 
hatalom jogosítványait ebben a tekintetben kellőkép-
pen megkurtították, és szinte mindenhol az igazság-
szolgáltató hatalmi ágon belül kell keresni a fegyelmi 
jogosítványokat és azokat a testületeket, amelyek a 
bírákat fegyelmi szempontból számon kérhetik. A 
végrehajtó hatalom csak áttételesen, az önkormány-
zati testületekbe delegált tagokon keresztül vagy pl. 
németországban, a kisebb súlyú ügyekben illetékes 
bírósági vezetők igazgatási felettesekként rendelkez-
nek befolyással vagy rálátással a fegyelmi ügyekre. Azt 
lehet mondani, hogy ez a fejlemény a kontinentális bí-
rák függetlenségének egyik legjelentősebb stabilitást 

szolgáló intézményének tekinthető, ami ugyanakkor a 
szervezeten belüli függetlenség sérelmét, a konformi-
tásra hajlamos bírói kar kialakulását is megalapozhatja. 

Két mintatípusról beszélhetünk: a fegyelmi ügyekben 
illetékes szolgálati bíróságokról, és az igazságszolgálta-
tási tanácsok által létrehozott feg�elmi bizottságokról.

3.1. Az előbbire példát németország jogrendszere 
szolgáltathat, ahol a bírák fegyelmi ügyeiben is illeté-
kes szolgálati bíróságok17 alakították ki több évtizedes 
gyakorlatukkal a bírói fegyelmi jog dogmatikáját. e 
szövetségi és tagállami szinten is megtalálható bírósá-
gok illetékesek számos olyan, bírákat érintő ügyekben 
is dönteni, amiről máshol a bírósági igazgatási veze-
tők vagy az igazságszolgáltatási tanácsok döntenek. 
Így a bírák áthelyezésétől kezdve, a mellékfoglalkozás 
engedélyezésén át a bírák felmentéséig jelentős hatás-
köröket birtokolnak és szinte minden jelentős, a bíró 
státuszát érintő ügyben döntenek úgy, hogy fő szabály 
szerint a testületben csak szakbírák kapnak helyet.18 

ez az intézményi megoldás nagymértékben képes ki-
fogni a szelet azok vitorlájából, akik a minisztériumi 
igazgatás fennmaradása ellen érvelnek.

 A Legfelsőbb Bíróságon megalakított szövetségi 
szolgálati bírói tanácsnak az elnökkel együtt 3 állandó 
és két alkalmi bíró tagja van, amely tanács a szövet-
ségi bírák fegyelmi ügyein túl a tartományi fegyelmi 
bíróságok fellebbviteli fórumaként is szolgál.  A kizá-
rólagos szakbírói tagság sem maradt azonban kritika 
nélkül és meglepő módon éppen egy bírósági elnök 
tollából származik az a megállapítás, hogy a bírói füg-
getlenséget veszél�ezteti az a tén�, hog� kizárólag szakbírák 
g�akorolnak feg�elmi jogköröket kollégáik felett.19 A kol-
legialitás – akárcsak más területeken – megértővé és 
elnézővé teheti a fegyelmi ügyekben illetékes bírákat, 
ami a szélesebb szakma és a közvélemény rosszallását 
és adott esetben törvényhozási reakciókat is kiválthat. 
Így történt ez 2004-ben, amikor éppen a kollegialitás 
szempontját kiemelve20 nyitotta meg a törvényhozás 
az utat a tartományi fegyelmi bíróságok előtt, hogy a 
szakbírók mellett egy az ügyvédi kamara által meg-
választott ügyvéd is helyet kaphasson a testületben.21 

16. Daniela Cavallini: independence and judicial discipline: the italian code of Judicial conduct. in: culture of judicial independence 
(Shimon Shetreet, christopher Forsyth eds.) Leiden, Boston,  Martinus nijhoff, 2012. 329–338.

17. Dienstgerichte
18. 1. in Disziplinarsachen, auch der richter im ruhestand; 2. über die Versetzung im interesse der rechtspflege; 3. bei richtern auf 

Lebenszeit oder auf Zeit über die a) nichtigkeit einer ernennung, b) rücknahme einer ernennung,c) entlassung,d) Versetzung in den 
ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, e) eingeschränkte Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit;
4. bei Anfechtung a) einer Maßnahme wegen Veränderung der Gerichtsorganisation,b) der Abordnung eines richters gemäß § 37 Abs. 
3, c) einer Verfügung, durch die ein richter auf probe oder kraft Auftrags entlassen, durch die seine ernennung zurückgenommen 
oder die nichtigkeit seiner ernennung festgestellt oder durch die er wegenDienstunfähigkeit in den ruhestand versetzt wird, d) der 
Heranziehung zu einer nebentätigkeit, e) einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Gründen des § 26 Abs. 3, f) einer Verfügung 
über ermäßigung des Dienstes oder Beurlaubung nach §§ 48a bis 48c. (2) Das Dienstgericht des Bundes entscheidet auch über die 
revision gegen Urteile der Dienstgerichte der Länder

19. Wiesen, Vortrag vor der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen Düsseldorf am 28.4.1986, Ms. S. 28;  id. Fabian Wittreck: 
Anwälte als richter? Anmerkungen zur jüngsten novellierung des richtergesetzes und der neubesetzung der richterdienstgerichte. 
nJW 2004, 3011–3015.

20. kameraderie
21. Durch Landesgesetz kann abweichend von Absatz 2 Satz 2 bestimmt werden, dass ehrenamtliche richter aus der rechtsanwaltschaft 

als ständige Beisitzer mitwirken. Zum Mitglied des Dienstgerichts kann nur ein rechtsanwalt ernannt werden, der in den Vorstand 
der rechtsanwaltskammer gewählt werden kann. (Drig § 77 (4)
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a tagállami szolgálati bíróságok összetételében ez nem 
feltétlenül jelent változást, ám a lehetőségét megte-
remti annak, hogy egy szervezeten kívüli tag jelenlé-
tével erősítsék a társadalmi kontrollt. természetesen 
az ezzel kapcsolatos aggályok – amelyek többek között 
a legitimációs lánc sérelmét is felvetik – a szakiroda-
lomban is hangot kaptak,22 ám különösebb gyakorlati 
jelentőség nélkül, hiszen a bírói többség a testületben 
megkérdőjelezhetetlenül megmaradt, ráadásul a vál-
toztatás nem érintette a bírákkal kapcsolatos fegyelmi 
ügyekben eljáró végső fórum összetételét. 

érdemes megemlíteni, hogy a tagállami és a szövet-
ségi bíróságokhoz nem csupán a peres felek fordulhat-
nak panasszal, hanem maguk a bírák is, ha úgy érzik, 
hogy valamilyen intézkedés, személyükkel kapcsola-
tos eljárás bírói függetlenségüket sérti.

3.2. A kontinentális jogrendszerekben elenyésző 
kisebbségnek tekinthetők ma már azon országok, ahol 
a külső igazgatást nem az igazságszolgáltatási taná-
csok látják el. e tanácsok összetételükben és hatás-
körükben változatos képet mutatnak, ám ahol létre-
jöttek, ott részben vagy egészben átvették a korábban 
a kormányzati hatalomhoz tartozó külső igazgatási 
jogosítványokat, amelybe a fegyelmi ügyek is egyre 
inkább beletartoznak.

Ahol a fegyelmi ügyeket az igazságszolgáltatási 
tanácsok gyakorolják, ott vagy a Tanácson belül jön 
létre eg� önálló bizottság, amely ezekben a kérdések-
ben illetékes (lásd olaszország példáját), vagy maga 
a Tanács dönt a bírákkal szemben indított fegyelmi 
kérdésekben. ez utóbbira találunk példát Franciaor-
szágban, ahol az 1883 óta számos átalakulást megélt, 
és fegyelmi ügyekben nagyon hosszú gyakorlattal ren-
delkező igazságszolgáltatási tanács (Conseil Supérieur 
de la Magistrature23) legutóbbi reformja nem csupán 
az összetételét érintette. A reformnak köszönhetően 
a peres felek is lehetőséget kaptak arra, hogy köz-
vetlenül a tanácshoz forduljanak, amennyiben úgy 
érzik, hogy az ügyükben eljáró bíró megszegte a rá 
vonatkozó magatartási szabályokat.24 ez a fejlemény 
várhatóan szaporítani fogja az eddig ritkának számí-
tó fegyelmi eljárásokat. A tanács fegyelmi ügyekben 
hozott döntései anonimizált formában megtalálhatók 
a tanács honlapján, amelyből a peres felek és a bí-
rák is képet kaphatnak a magukra vonatkozó feg�elmi 
jog dogmatikájáról. A fegyelmi eljárások speciális, bí-
rói függetlenséget érintő jellegét jól mutatja, hogy az 
igazságügy miniszter – aki a tanács ülésén egyébként 

bármikor részt vehet – ma már ki van zárva a fegyelmi 
eljárásokból. Mindez a tanács korporatív jellegét dom-
boríthatná ki, ha a legutóbbi reform nem szüntette 
volna meg a bírói többséget. A tanács által kialakí-
tott fegyelmi dogmatika a közzétett határozatok alap-
ján jól követhető. természetesen a ritkának számító 
fegyelmi ügyek között is vannak olyanok, amelyek 
a tanács számára komoly fejtörést okoznak, a fran-
cia társadalmat pedig képesek lázba hozni és a bírák 
magatartására, etikai normáira vonatkozó társadalmi 
vitát indukálni.  ilyennek számított például philippe 
Zamour ügye, aki bíróként 2003-ban azzal lepte meg 
egy bírósági eljárás résztvevőit, hogy a tárgyalás alatt 
láthatóan önkielégítést végzett, amiből büntetőügy 
kerekedett. tekintettel arra, hogy a bíró igazolhatóan 
pszichés kezelés alatt állt, felmentő ítélet született az 
ügyben. A fegyelmi testületként működő igazságszol-
gáltatási tanács azzal szembesült, hogy a felmentő íté-
let után szabhat-e ki fegyelmi büntetést, továbbá mit 
tehet annak megakadályozására, hogy a bíró végezze 
munkáját tovább, mintha mi sem történt volna, kité-
ve ezzel magát és a testületet a gúnyolódásoknak és 
veszélyeztetve az igazságszolgáltatás jó hírét. Hosszas 
viták után végül nem szabott ki büntetést a testület. 
Megoldás az ügyben – mint más esetekben is – csak 
adminisztratív eszközökkel született, mert a bírót, fi-
zetése megtartása mellett, otthoni „munkavégzésre” 
kötelezték annak ellenére, hogy az orvosi bizottság 
munkavégzésre alkalmasnak találta őt.25

nem a jogösszehasonlítás tudományának fejlesztése 
céljából, sokkal inkább az újságolvasók érdeklődésé-
nek kiváltására állították ezen esettel párhuzamba 
Donald Thompson üg�ét, aki az egyesült államokban 
egy tárgyaláson a talárja alatt szexuális segédeszközzel 
játszadozott, amiért nem csupán 20 hónap letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték, de később még nyugdíjától 
is megfosztotta a bíróság arra tekintettel, hogy bírói 
esküjét megszegte.26 Az újságírói következtetés, mi-
szerint inkább Franciaországban „érdemes” szexuális 
játékot űzni a tárgyalóteremben, csupán azt a tényt 
felejti el, hogy ez utóbbi esetben semmilyen mentális 
zavarra nem hivatkozhatott a rajtakapott bíró. Amióta 
a francia igazságszolgáltatási tanács dönthet a bírák 
fegyelmi ügyeiben, a döntéseivel szembeni felülvizs-
gálati lehetőség hiánya sokáig problémát okozott a bí-
ráknak. (ennek hagyománya is volt már, hiszen a 19. 
század végétől, amikor a kasszációs Bíróság működött 
fegyelmi testületként, ugyancsak nem fellebbezhettek 
a bírák a döntés ellen.27) Bár a törvény úgy fogalmazott, 
hogy a felülvizsgálat kizárt, a Francia államtanács a 

22. Wittreck : i.m. 3011–3015.
23. conseil supérieur de la magistrature. «http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/» (2016. 02. 25.)
24. La loi n274-2008° du 23 juillet 2008
25. Juge onaniste : pas de sanction. L’obs. 2005. 09. 30. 

«http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20050928.oBS0487/juge-onaniste-pas-de-sanction.html» (2016. 02. 25.)
26. Donald thompson, Former oklahoma Judge, Won’t receive pension After penis pump incident. Huffpost crime. 2011. 10. 27.

«http://www.huffingtonpost.com/2011/10/27/donald-thompson-penis-pump-judge_n_1035274.html» (2016. 02. 25.)
27. Loi du 30 aout 1883
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döntések feletti kasszációs jogkörre igényt tartott, azt 
állítván, hogy a törvény ezt expressis verbis nem zárja 
ki. ez a vitatható értelmezés állandósította azt a gya-
korlatot, hogy az államtanács a bírák fegyelmi bün-
tetését meg nem változtathatta, csupán megsemmisít-
hette, új eljárásra kötelezve így az igazságszolgáltatási 
tanácsot.28 A bírói felülvizsgálat lehetőségét az ál-
lamtanácson belül csak 2001-től garantálja törvény,29 
ami az európai emberi jogi egyezmény előírásainak 
is köszönhető. A bíró méltóságának megőrzése miatt 
egy elemi igazságszolgáltatási érdek ütközik a gyak-
ran kényes részleteket feltáró fegyelmi eljárások nyil-
vánosságával szemben. A francia igazságszolgáltatás 
– szemben például az angollal – ma már relatíve nagy 
teret ad a nyilvánosságnak, miközben az erre vonat-
kozó szabályok tekintettel vannak a bíró személyiségi 
jogaira és az igazságszolgáltatás érdekeire is. Egészen 
2001-ig az Igazságszolgáltatási Tanács feg�elmi eljárásai 
a n�ilvánosság teljes kizárásával, zárt ajtók mögött zajlot-
tak.  e helyzet megváltoztatását az emberi jogi egyez-
mény előírásain túl éppen azon igény eredményezte, 
hogy a bírák ügyeiben ítélkező bírák tevékenységét a 
korporativizmus vádja ne lenghesse körül. Senki ne 
mondhassa, hogy valamely ügyet a kollégák zárt aj-
tók mögött eltussoltak. A fegyelmi tanács ülései éppen 
ezért nyilvánosak. Zárt ülés (amely az eljárás egészére 
vagy egy részére vonatkozhat) csak törvényben meg-
határozott esetekben engedélyezhető. Ma már csupán 
a döntéshozatalra elvonuló tanácsülés titkos, ám magát a 
döntést és annak indoklását n�ilvánosan ki kell hirdetni.30 
A határozatok évtizedekre visszamenően, anonimizált for-
mában megtalálhatók a Tanács honlapján.31

II. 
A magyar reform értékelése a nemzetközi 

gyakorlat tükrében

4. A mag�ar reform

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi cLXii. törvény a bírák fegyelmi felelősségre vo-
násának rendszerét átalakította és a szolgálati bírósági 
rendszert centralizálta. 

„A bírák fegyelmi és az ezzel összefüggő kártérítési 
ügyeiben, továbbá a bíró munkájának szakmai értéke-
léséből és vezetői munkájának értékeléséből eredő jog-

vitákban 2011. július 1. napjától a Budapest területén 
működő Ítélőtábla mellett elsőfokú szolgálati bíróság, 
a kúria mellett másodfokú szolgálati bíróság jár el.”32

Míg korábban a meg�ei bíróságokon és a táblabíróságo-
kon megalakuló „fegyelmi bíróságok” és a Legfelsőbb Bí-
róság látta el feg�elmi üg�ek elbírálásának feladatát, ma 
már eg�etlen kijelölt táblabíróságon és a Kúrián fol�ik a 
feg�elmi bíráskodás Mag�arországon.

2014-ben törvényi felhatalmazás alapján az orszá-
gos Bírói tanács a nemzetközi trendeknek megfe-
lelően egy a jogszabályokban és nemzetközi megál-
lapodásokban foglalt szabályokat kiegészítő etikai 
kódexet fogadott el. e nemzetközi összehasonlításban 
lakonikusnak számító kódex a szokásos jogszabályok-
ban, nemzetközi megállapodásokban is fellelhető elő-
írásokhoz képest néhány ponton új elemeket hozott 
a bírói magatartást meghatározó előírások területén. 
ráadásul a korábbi, a Magyar Bíró egyesület által meg-
alkotott etikai kódexhez képest egy jogforrási szem-
pontból erőteljesebb dokumentum jött ezzel létre.

Mindezek olyan fejlemények, amelyek a bírák fe-
gyelmi felelősségre vonására komoly hatást gyako-
rolhatnak. érdemes megvizsgálni, hogy a nemzetközi 
trendekbe hog�an illeszkedik a mag�ar szabál�ozás és a 
centralizált szolgálati bírósági rendszer milyen dogma-
tikai alapokat helyezett le kibontakozó esetjogában.

 A bírák fegyelmi és az ezzel összefüggő kártérítési és 
személyiségi jogsértés miatti ügyeiben, továbbá a bíró 
munkájának szakmai értékeléséből és vezetői mun-
kájának értékeléséből eredő jogvitákban, valamint az 
összeférhetetlenségi eljárásban a Budapest területén 
működő ítélőtábla mellett elsőfokú szolgálati bíróság,  
a kúria mellett másodfokú szolgálati bíróság jár el.33 
A szolgálati bíróság eljárását a bíróságok szervezetéről 
és igazgatásáról szóló, 2011. évi cLXi. törvény (Bszi.), 
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. 
cLXii. törvény (Bjt.), valamint az első- és másodfokú 
szolgálati bíróság tagjai által elfogadott és az oBt által 
jóváhagyott ügyrend (Ügyrend) határozza meg.

A szolgálati bíróság elnökét és tagjait a kúria, az 
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek illetékességi 
területén működő bírák közül az oBt nevezi ki. A 
szolgálati bíróság elnökhelyettesét az adott szolgálati 
bíróság elnöke nevezi ki. A szolgálati bíróság bíráinak 
megbízatása a kinevezéstől számított 6 évre szól.34 Fe-
gyelmi vétséget követ el a bíró, ha vétkesen a) a szol-
gálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségeit meg-
szegi vagy b) az életmódjával, magatartásával a bírói 
hivatás tekintélyét sérti vagy veszélyezteti.35

28. Canivet, Guy–Joly–Hurard, Julie: La discipline des juges. paris, Litec, 2007. 68.
29. 539 du 25 Juin 2001
30. Loi organique du 25 juin 2001
31. recueil des décisions et avis disciplinaires. «http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-des-magistrats (2016.02.25.)
32. Szolgálati Bíróság. http://birosag.hu/obt/szolgalati-birosag» (2016. 02. 25.)
33. 2011. évi cLXii. törvény 101. §
34. 2011. évi cLXii. törvény 102. §
35. 2011. évi cLXii. törvény 105. §
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A feg�elmi eljárás megindítására a jogalkotó kizárólag 
a kinevezési jogkör g�akorlóját, és a bíróságok igazgatá-
si vezetőit jogosítja fel.36 Míg számos jogrendszerben a 
fegyelmi ügyekben illetékes szervekhez a peres felek, 
ügyvédek is közvetlenül fordulhatnak panaszukkal, 
Magyarországon a bírósági vezetők egyfajta szűrő 
szerepet gyakorolnak. e megoldás mellett szólhat-
nak érvek (a fegyelmi testületek tehermentesítése, a 
panaszok kivizsgálásának gyorsasága, helyismeret 
stb.), másrészt viszont felmerülhetnek olyan ellenér-
vek, amelyek a kollegialitás, a bírósági vezetők helyi 
beágyazottsága, a mundér becsületének védelme miatt 
az ügyek elfogulatlan elbírálását megkérdőjelezhetik. 

Arra a nemzetközi példáknál fent már elemzett kér-
désre, hogy ki látja el a fegyelmi bírói tevékenységet, 
a magyar jogrendszer világos választ ad. Csak hivatásos 
bírákból álló, 3 tagú feg�elmi bíróság ítélkezik, amel�nek 
„keze alá” eg� ug�ancsak hívatásos bírók közül kiválasz-
tott vizsgálóbiztos dolgozik, aki a fegyelmi eljárások elő-
készítésével és az előzetes vizsgálat lefolytatásával van 
megbízva. A vizsgálóbiztos esetében ráadásul megkö-
tést jelent, hogy vizsgálóbiztosként nem járhat el az 
érintett bíró beosztásának megfelelő szintnél alacso-
nyabb szintű bíróság bírája.37 A szolgálati bíróság ki-
alakításának e módja a bírói függetlenség garanciájaként 
is felfogható. Ugyanakkor, ahogyan azt a német szol-
gálati bíróságoknál is láthattuk, olyan támadási felü-
letet nyújthat a bíróság e formája, ami egy egyszerű, 
más hivatásrendeknek is képviseletet adó összetétel-
lel megelőzhető. ellentétben más hivatásrendekkel 
(például orvosok), amelyek kapcsán jelenleg is éles 
kritikát fogalmaznak meg ügyvédek a szakmai össze-
tartás szakértői véleményeket torzító hatása miatt, a 
bírák fegyelmi felelősségre vonása tekintetében ilyen 
észrevételekről nem tudunk. Ugyanakkor nem nehéz 
megjósolni, hogy előbb vagy utóbb a németországi 
tartományi szolgálati bíróságok mintájára nálunk is 
felmerülhet azon igény, hogy a hivatásos bírók mel-
lett a tanács más jogászi hivatásrendek képviselőivel 
egészülhessen ki.

A pusztán hivatásos bírákból álló tanácsok érdekes 
módon egy szakmai anomáliát azonban még így is 
felvetnek, hiszen nincs arra vonatkozó szabály, hogy 
egy büntető ügyszakos bíróval szembeni fegyelmi el-
járás során ne járhatna el egy olyan összetételű tanács, 

amelyben egyetlen büntető ügyszakos bíró sem kap 
helyet. ennek különösen a szakmai jellegű szabály-
sértések elbírálásakor van jelentősége, aminek szere-
pe – mint látni fogjuk – egyre inkább növekszik és 
a számon kérhetőség sokat emlegetett fogalma egyre 
inkább e kérdések elbírálásában nyilvánul meg.

5. A bírói magatartást meghatározó új etikai kódex

Az Alaptörvényben és a sarkalatos törvényekben 
lefektetett szabályokon túl egy új, az OBT által elfo-
gadott etikai kódex egészíti ki a bírák magatartását 
meghatározó normákat. Bár etikai kódex korábban 
is létezett, ám azt a bírák egy részét tömörítő Ma-
gyar Bírói egyesület fogadta el 2005-ben. Az egye-
sület etikai tanácsa a konkrét ügyek kapcsán kiadott, 
mindenki által hozzáférhető állásfoglalások kötelező 
érvény nélkül igyekeztek a magyar bírák magatartá-
sának mikéntjéhez kapaszkodót nyújtani. Az új, OBT 
által elfogadott etikai kódex egy „Etikai kódex” cím-
mel ellátott kötetben jelenik meg, amelyben a 2014. 
november 10-i oBt ülésen elfogadott és 2015. január 
1. napján hatályba lépett rövid dokumentumon túl az 
országos Bírói tanács 2012. március 23-i ünnepélyes 
ülése alkalmából elfogadott nyilatkozatot, a bírói eskü 
szövegét, a Bírói Magatartás Bangalorei alapelveit és 
a magyar Alaptörvényt tartalmazza. Az etikai kódex 
más országok hasonló jellegű dokumentumaihoz ké-
pest rendkívül tömör és sok esetben jogszabályokban, 
vagy éppen a kötetben szereplő Bangalorei alapelvek-
ben rögzített  normákat ismétli meg némi fogalmazás-
beli különbséggel.

Amíg a kódex úgy fogalmaz, hogy „A bíró nem te-
szi lehetővé, hogy lakásán más jogi hivatást gyakorló 
személy ügyfeleket vagy jogi képviselőket fogadjon”38, 
addig a bangalorei alapelvben ez úgy jelenik meg, 
hogy „A bíró nem bocsáthatja ügyvédek vagy más jogi 
foglalkozásokat űző személyek számára lakóhelyét 
ügyfelek fogadása céljából”39 Az etikai kódex szerint 
„A bíró tisztségét nem használja fel személyes előnyök 
szerzésére. .. „40 a bangalorei elv szerint „A bíró nem 
használhatja fel hivatása presztízsét saját, családtagjai 
vagy más személyes érdekei érvényesítésére.”

36. Ha a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja bírósági vezetővel szemben merül fel, a fegyelmi eljárás megindítását a kinevezési jogkör gyakorlója 
kezdeményezi az elsőfokú szolgálati bíróság elnökénél.
(2) Ha a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja vezetői kinevezéssel nem rendelkező bíróval szemben merül fel, a fegyelmi eljárás megindítását
a) kúriai bíró esetén a Kúria elnöke,
b) az ítélőtábla bírájánál az ítélőtábla elnöke,
c) a törvényszéki bíró, a járásbírósági bíró, továbbá a közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró esetén a törvényszék elnöke, kezdeményezi az első-
fokú szolgálati bíróság elnökénél.
(3) 98 Az OBH elnöke kizárólag az általa kinevezett bírósági vezetők, valamint az OBH-ba beosztott bíró ellen kezdeményezheti a fegyelmi eljárás 
megindítását.

37. 2011. évi cLXii. törvény 113. §
38. etikai kódex 5. cikk (3) «http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/3_etikai_kodex.pdf (2016.02.26.)»
39. A bírói magatartás bangalorei alapelvei. 4.5. «http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/kozadatok/obh/a_biroi_magatartas_

bangalorei_alapelvei_tel_jes_1.pdf» (2016. 02. 25.)
40. etikai kódex 5. cikk (1)
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Úgy tűnik, hogy az OBT a törvén�i felhatalmazás el-
lenére nem kívánt élni azon jogával, hogy részletekbe menő 
etikai kódex-et alkosson, megkötve ezzel a bírák, bírósági 
vezetők, egyben a fegyelmi bíróság kezét. Jóllehet a kó-
dexben néhány ponton fellelhetők újdonságok, a nor-
mák általánosságának szintje a fegyelmi bíróságok erő-
teljes dogmatikai munkáját igényli konkrét esetekben. 

 A kódex tartalmazza például azt az előírást, hogy „A 
bíró a világháló használata során kellő körültekintés-
sel jár el. A személyére és hozzátartozóira vonatkozóan 
kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt oszt 
meg, amely a bírói méltóságot nem csorbítja. A világ-
hálón történő véleménynyilvánítása nem sértheti a bí-
róság tekintélyét, a bírói hivatás méltóságát, illetve a 
nyilatkozattételre irányadó szabályokat.” A bírói mél-
tóság vagy a bíróság tekintélye azonban olyan megha-
tározások, amelyek önmagukban alkalmatlanok arra, 
hogy egy bíró számára egyértelművé tegyék, vajon egy 
magukról vagy családtagjukról a „facebook”-ra kitett 
fürdőruhás kép miképpen értékelendő. ennek tisztá-
zásához csakis egy német vagy francia mintára kibon-
takozó esetjog nyújthat segítséget.

6. Az üg�ek megoszlása

A szolgálati bíróságok jelentéseiből kitűnik, hogy 
a centralizált szolgálati bírósági rendszer kialakítá-
sa óta jelentős ügyszámnövekedés figyelhető meg. Míg 
2011-ben 10, 2012-ben 15, 2013-ban már 33 ügy ér-
kezett az elsőfokú szolgálati bíróságra és a 2014-ben 
ez utóbbi szám megismétlődött.41

Az ügyek egy nagyon kis része nem fegyelmi ügy, 
hanem a szolgálati bíróság hatáskörébe tartozó, a bí-
rák értékelésével, mentesítésével összefüggő kérdések 
elbírálására vonatkozik.  

Az ügyek megoszlása azt mutatja, hogy a bírósági 
vezetők és ennek nyomán a szolgálati bíróságok (az 
oBH erőfeszítésével összhangban) eg�re nag�obb hang-
súl�t hel�eznek a késedelmes üg�intézés feg�elmi szankcio-
nálására, ami a számokból jól kiolvasható. Míg 2011-
ben 4, 2012-ben 5, addig 2013-ban már 23, 2014-ben 
15 ügy (bírói késedelem, késedelmes írásba foglalás, 
ügyintézés) miatt került sor eljárásra. egyértelműen 
az ilyen ügyek okozzák a bíróság ügyterhének növe-
kedését. A bíróhoz méltatlan magatartás miatt indított 

fegyelmi eljárások meglepő módon minden évben azo-
nos számot mutatnak. Mind a 4 vizsgált évben 3 ilyen 
eljárásra került sor. kevésbé meglepő, hogy a bíró ellen 
indított büntetőeljárások miatt induló fegyelmi eljárá-
sok száma is nagyjából konstans, 5 alatti számot mutat. 

A bírák függetlenségét a kontinentális országokban 
leginkább érzékenyen érintő, nyilvánvalóan az eltá-
volításukra törekvő alkalmatlansági eljárásra először 
2014-ben került sor.42

7. Feg�elmi eljárás és n�ilvánosság

A magyar törvények szerint az előzetes vizsgálat és 
a fegyelmi eljárás is a nyilvánosság kizárásával zajlik.43 
A nyilvánosság ügye több szempontból is eldöntendő 
jogalkotási kérdés. A benyújtott panaszok, az eljárás és 
a bírósági döntés nyilvánossága merülhet fel, és mint 
jeleztük, ebben a kérdésben változatos megoldásokra 
bukkanhatunk a kontinentális és common law jogrend-
szerekben.44 A nyilvánosság biztosítása mellett szóló 
érveket (joga van tudnia a társadalomnak azt, hogy az 
adófizetők pénzéből finanszírozott bírák miként tesz-
nek eleget kötelességeiknek vagy, hogy a saját ügyük-
ben eljáró bíró ellen milyen fegyelmi eljárás folyik, ami 
esetleg még őket is érintheti) Magyarországon felülírja 
a bíróság tekintélyének megőrzésére vonatkozó igény.

Jelenleg a feg�elmi üg�ek anonimizált formában (int-
raneten) csak a bírák számára hozzáférhetők. A oBH 
honlapján csak a szolgálati bírósági beszámolók ér-
hetők el, amelyek összefoglaló adatokat tartalmaznak. 
A másodfokú ügyekről ugyan található részletesebb 
esetismertetés a beszámolókban, ám ez csak az ügyek 
töredékét teszi mindenki számára megismerhetővé. 
Az általunk 2015-ben benyújtott, a fegyelmi eljárá-
sokat vizsgálni kívánó kutatási kérelmet az adott tör-
vényszék azzal utasította el, hogy a bírákról vezetett 
személyi nyilvántartás olyan adatokat tartalmaz, ame-
lyek kutatás céljára sem szolgáltathatók ki. A nyilvá-
nosságra vonatkozó magyar szabályozás nemzetközi 
összehasonlításban rendkívül szigorúnak számít, 
aminek enyhítésére feltétlenül szükség lenne a korpo-
rációs vádak elkerülése érdekében. A feg�elmi eljárások 
keretében kiszabott feg�elmi büntetések45 súlya indokolttá 
teszi, hogy a bírói fegyelmi dogmatikáról is széleskörű 
szakmai-tudományos vita folyjon. 

41. Beszámoló a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság 2013. évi ügyforgalmáról, valamint ítél-
kezési gyakorlatáról. «http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/kozadatok/obh/beszamolo_elsofokuszolgbirosag.pdf» (2016. 02. 25.)

42. A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság 2014. évi tevékenységéről készült beszámolója «http://
birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/kozadatok/obh/3_napirend_beszamolo_a_2014._evrol_1_0.pdf» (2016. 02. 25.)

43. 2011. évi cLXii. törvény 119. §
44. Ld. 13. jegyzet.
45. 2011. évi cLXii. törvény 124. § (1) A fegyelmi vétséget elkövető bíróval szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) feddés,
b) megrovás,
c) egy fizetési fokozattal való visszavetés,
d) két fizetési fokozattal való visszavetés,
e) vezetői tisztségből való felmentés,
f) bírói tisztségből való felmentés indítványozása.
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III. 
Konklúzió

Az angolszász és kontinentális jogrendszerek vizs-
gálata a bírói fegyelmi felelősségre vonás területén is 
jelentős konvergenciát mutat. Mindkét nagy jogcsalád 
szakmai diskurzusaiban erőteljesen megjelenik a kér-
dés, hogy miként lehet a bírák felelősségre vonhatóságát 
erősíteni úgy, hogy közben a bírói függetlenség ne szen-
vedjen sérelmet. 

Az angolszász országokban e két védendő érték 
konfliktusából sokáig a bírák függetlenségének védel-
me került ki győztesen és csak az utóbbi évtizedekben 
került sor a bírák fegyelmi felelősségre vonását biz-
tosító intézményrendszer erősítésére, amely a bírák 
többsége tekintetében mára már kontinentális orszá-
gok gyakorlatát is meghaladva, igen nagy intenzitás-
sal működik. 

A kontinentális jogrendszerekben, ahol a szakbírák 
pozíciója tradicionálisan gyengébb angolszász kollégá-
ikhoz képest, az elmúlt évtizedek a bírói függetlenség 
garanciáinak erősítésével, és a legtöbb országban a 
bírói önigazgatás szervezeti kereteinek kialakításával 
teltek. Az önigazgatás megteremtése azzal a következ-
ménnyel is járt, hogy a fegyelmi ügyek szabályozása és 
hatékony működtetése is hangsúlyt kapott az igazság-
szolgáltatási tanácsok politikájában. 

Mára mindkét jogcsaládban elfogadott nézetté vált, 
hogy a bírói függetlenség biztosítása mellett is erősí-
teni kell a számon kérhetőséget. A dilemma általában 
az, hogy lehet-e fegyelmi ügyekkel „kordában tartani” 
a bírákat úgy, hogy eközben ne veszítsék el önérzetü-
ket, önállóságba vetett hitüket, és ha a nyilvánosság 

iránti követelmények a fegyelmi ügyek nyilvánosság-
ra hozatalát is kikényszerítik, akkor az ügyfelek előtti 
tekintélyüket. A mintaadó kontinentális jogrendsze-
rek fent elemzett megoldásai közül Magyarország a 
német utat választotta, és 2011-ben egy központosí-
tott, hivatásos bírákból összeálló szolgálati bírósági 
rendszer kialakítását határozta el. A 2014-ben elfoga-
dott, rendkívül szűkszavú magyar etikai kódex a bírói 
magatartást meghatározó „jogforrások” sorát szaporí-
totta ugyan, ám a szolgálati bíróságok kezét nyilván-
valóan nem kívánta megkötni. részletes iránymutatás 
helyett a megszokott, és nemzetközi megállapodások-
ból jól ismert általános fogalmakkal határozza meg a 
bírók számára követendőnek tartott magatartást. A 
szolgálati bíróságok éves jelentései egyértelműen azt 
bizonyítják, hogy a bírák szakmai munkájával szem-
beni kifogások alapján induló feg�elmi eljárások száma 
növekszik, amely ügycsoporton belül a késedelmes 
ügyintézés kiemelkedik.  ez következménye lehet a 
központi igazgatás hatékonyságot növelni kívánó ál-
talános stratégiájának. A bíróhoz méltatlan magatar-
tás miatt induló fegyelmi ügyek stabilan csekély szá-
ma a szolgálati bírósági rendszert működtető országok 
példáihoz hasonlóan arra vezethető vissza, hogy az el-
járások kezdeményezésére jogosultak nem feltétlenül 
az ilyen típusú eljárások elindításában, sokkal inkább 
a problémák „házon belüli” rendezésében érdekeltek. 
Meglátásunk szerint a fegyelmi ügyek nyilvánosságá-
ra vonatkozó gyakorlat nemzetközi összehasonlítás-
ban rendkívül szigorú, és a rendszer korporatív jelle-
ge miatt jóval nag�obb n�itottság lenne indokolt ebben a 
tekintetben. A fegyelmi dogmatika kibontakozása a 
belső nyilvánosság biztosítása mellett bírák számára 
ugyan követhető, ám a külső kontrollt megnehezíti. 
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Jogállamiság és európai büntetőpolitika

 Bárd Petra egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Jelen dolgozat célja annak meghatározása, hogy milyen előnyöket hozott az európai uniós csatlakozás bün-
tetőjogi szempontból.1 A kérdésfeltevés nem teljesen független az egyre erősödő euroszkeptikus retoriká-
tól, amely a 2015-ös év különböző európai válságai következtében minden korábbinál meghatározóbb. A 
pénzügyi válság, a migrációs válság, a Brexit, azaz az Egyesült Királyság esetleges kilépésének fenyegető 
közelsége, az európai fővárosok és egyben az európai értékek elleni terrortámadások, a schengeni rendszer 
felfüggesztésének gondolata2 szükségszerűen vezetnek a kérdéshez, hogy vajon mi az európai integráció 
hozadéka, és különösen mi az, vagy van-e egyáltalán előnye biztonsági szempontból. A kérdést jelen dolgo-
zatban az alakulóban lévő, egyelőre egy erősen hiányos mozaikhoz hasonlatos európai uniós büntetőjog és 
büntetőpolitika területére szűkítem tovább. 

A tanulmány alapkérdése az, hogy mi az európai 
uniós büntetőjog és büntetőpolitika hozadéka, vagy 
a kérdést megfordítva: milyen veszteséggel járna a 
schengeni rendszer, vagy akár az eU szétesése, illetve 
mit veszítene egy az Unióból önként kilépő tagállam.3 

A továbbiakban elsőként tisztázom az európai 
büntetőpolitika lehetséges jelentéstartalmát, és hogy 
a tanulmányban mely értelemben használom a fo-
galmat. A második és harmadik fejezetben két eltérő 
lehetőséget vázolok fel az európai büntetőpolitika 
hozadékának mérésére. A második fejezetben az elő-
nyök számszerűsítését, és e megközelítés veszélyeit 
érintem. A harmadik fejezetben az európai bünte-
tőpolitika hasznát a felvilágosodás örökségének to-
vábbéltetésében és a jogállamiság és az emberi jogok 
védelmének külső kontrolljában fogom meg. A ne-
gyedik fejezetben azt vizsgálom, hogy az uniós jog és 
az uniós jog érvényesülésének legfőbb letéteménye-
se, az európai Unió Bírósága képes lesz-e betölteni a 
jogállamiság őrének szerepét.

I. 
Bevezető gondolatok az európai  

büntetőpolitikáról

Az európai büntetőpolitika hasznáról szólva érdemes 
rögzíteni az „európai”-jelző lehetséges jelentéseit, 
és hogy jelen tanulmányban mely értelemben hasz-
náljuk. A büntetőpolitika európai dimenziója több 
jelentéssel bírhat, így Bárd Károl� tipológiáját kö-
vetve használhatjuk tételes jogi megközelítésben, a 
felvilágosodás hagyományaihoz hű szakpolitikaként, 
vagy puszta tagadásként.4 Ami az első értelmezést il-
leti, az európai büntetőpolitika felöleli mindazokat a 
normatív elvárásokat, amelyeket elsősorban az euró-
pa tanács és az európai Unió szervei elfogadtak, és 
amelyek a nemzetállami jogrendszer részévé váltak, 
vagy olyan puha jogi normákban megfogalmazott 
célkitűzések, amelynek elérésére az államoknak tö-
rekedniük kell. Másodszor, európai büntetőpolitika 
alatt olyan szakpolitikát értünk, ahol a felvilágosodás 

1. köszönettel tartozom Gönczöl katalin professor emeritus értékes segítő megjegyzéseiért.
2. eurActiv.com with reuters, EU debates longer-term suspension of Schengen travel-free zone. 4 December 2015. 

«http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/eu-debates-longer-term-suspension-schengen-travel-free-zone-320117»
3. Az európai Unióból – szemben például az európa tanáccsal – tagállamot kizárni nem lehet. Önként azonban bármely tagállam kilép-

het; ennek eljárási részleteit – a korábbi alapszerződésektől eltérően – rögzíti a lisszaboni szerződés. Lásd eUSZ 50. cikk (1) bekezdés: 
„Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.”

4. Bárd Károl�: európai büntetőpolitika. in: tények és kilátások. (szerk. erdei árpád). (tanulmányok király tibor tiszteletére). Buda-
pest, közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 1995. 149–159., 149.
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vívmányai, annak hagyománya tovább él; amelyet 
áthat a racionalitás; amelyre jellemző az önkény ki-
zárása, mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás te-
rületén; ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat; 
ahol a büntetőjogi normák és beavatkozások keretek 
közé szorulnak; ahol érvényesül a büntetőjogban az 
ultima ratio, a legalitás, a kiszámíthatóság és az elő-
reláthatóság elve; és ahol általánosságban az állam 
önmérsékletet gyakorol, tehát amely önkorlátozó 
jogállami keretek között valósul meg.5 Az európaiság 
harmadik értelemben tagadásként jelenik meg, anél-
kül, hogy közelebbről definiálnánk annak tartalmát. 
A ’90-es években gyakran használták a rendszervál-
tás előtti kriminálpolitika ellenpontjaként, ma jel-
lemzően az Amerikai egyesült államokbeli tenden-
ciák ellentét párja.

Ahogy a következőkben bizonyítani fogom, a há-
rom megközelítés szorosan összefügg. kiinduló-
pontként az első, tételes jogi értelemben használom 
a fogalmat, és azon belül is az EU büntetőpolitikájá-
ra szűkítem a vizsgálatot. célom az uniós büntetőjog 
előnyeinek áttekintése; hipotézisem szerint az nem 
önmagáért való érték, sokkal inkább az európai in-
tegráció szükségszerű következménye, túlcsorduló 
hatása (spill-over effect6) Az európai büntetőjog valódi 
haszna a büntetőpolitika második értelemben vett 
európaiságának, a felvilágosodás értékeinek átörökí-
tése. Az uniós büntetőjog hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az európai büntetőpolitikát áthassa a racionalitás; 
hogy a szakértők, és kevésbé a politikusok alakítsák 
a büntetőpolitikát; és hogy a társadalompolitikába 
beágyazott kriminálpolitika7 befolyással bírjon a 
büntető jogalkotásra. Ha ez tisztán nem is valósulhat 
meg, az európai büntetőpolitika gátat szabhat vagy 
mederben tarthatja az ezzel ellentétes törekvéseket, 
vagy legalább lelassíthatja azokat, és így hozzájá-
rulhat a kontinens büntetőpolitikai sajátosságainak 
megőrzéséhez, éles ellentétben az amerikai bünte-
tőpolitika alakulásával (lásd a harmadik értelemben 
vett európaiságot). 

II. 
Hibás megközelítés: az európai büntető-

politika hasznának számszerűsítése

1. Az indexek és indikátorok korlátairól

Az uniós tagság értékének számszerűsítése hibás 
megközelítés, amely azon a téves feltételezésen alap-
szik, hogy számokkal kifejezhetőek a csatlakozás 
előnyei és hátrányai, ezek összesíthetők, majd annak 
fényében, hogy a különbözet negatív vagy pozitív, 
eldönthető, hogy megéri-e az eU tagjának lenni, 
vagy tagnak maradni.8 Számok összehasonlításának 
gazdasági vonatkozásban talán van értelme – bár ez-
zel kapcsolatban is óvatos volnék, hiszen az a tény, 
hogy egy tagállam nettó befizető, még semmit nem 
árul el az uniós tagság hasznosságáról. Összességé-
ben, a gazdaságon kívüli szempontokat is mérlegel-
ve, és azokat megfelelően súlyozva – már ha ennek 
a komoly módszertani problémáit sikerül elhárítani9 
–, könnyen megeshet, hogy a pénzbeli „ráfizetés” el-
lenére is előnyös egy tagállam számára az uniós tag-
ság. Hogy csak az integráció mögötti alapgondolatot 
említsem: mindenképp pozitív irányba mozdul el a 
mérleg nyelve, ha tekintetbe vesszük, hogy békében 
élünk a kontinensen.10 

A biztonság és az ahhoz szorosan kapcsolódó bün-
tető-igazságszolgáltatás területén azonban határozot-
tan nincs értelme effajta matematikának. Bűnügyi 
mutatók persze léteznek, így például számszerűsí-
teni tudjuk a bűncselekményeket vagy a bűnelköve-
tőket. kétséges ugyanakkor, hogy voltaképpen mit 
mutatnak a mutatók, és ehhez kapcsolódóan, hogy a 
számok önmagukban használhatók-e a kutatási kér-
dés megválaszolására. Mit mutatnak tehát a számok, 
és azok változásai: az emelkedés vajon az intuíciónak 
megfelelően a bűnözés növekedését jelzik, illetve az 

5. Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. Budapest, közgazdasági és Jogi könyvkiadó – MtA állam- és Jogtudományi intézet, 1995. 
6. Haas, Ernst B.: the Uniting of europe. London, Stevens & Sons, 1958.; Rosamond, Ben: theories of european integration. new york, 

St. Martin’s press, 2000.
7. Gönczöl Katalin: Bűnözés és társadalompolitika. Budapest, Akadémiai kiadó, 1987.
8. A feltételezés hibáit először 2012. március 2.-án vizsgáltam a „Van-e élet az európai Unión kívül? Végre szabadon?” című, a Magyar-

országi európa társaság által szervezett nemzetközi konferencián. http://www.europatarsasag.hu/20070811tol_fajlok_itt/2012March/
program/hun.pdf

9. Jakab András: A jogállamiság mérése indexek segítségével. pázmány Law Working papers. 2008/3. sz.. http://www.plwp.jak.ppke.hu/
10. A korai gondolkodóktól lásd például a Briand memorandumot, vagy Jászi oszkár írását: Jászi Oszkár: európai egyesült államok. 

Budapest, Magyarországi európa társaság, 2006. A történelmi tapasztalatok következménye, hogy a Brexithez hasonló német kilépés 
gondolata fel sem merül, hiszen az uniós tagság a világháború utáni németország identitásának szerves része: „több mint öven évvel 
a ii. világháború végét követően még mindig szeretnénk, ha kényelmesen körülölelne minket egy nálunk nagyobb unió. nem akarunk 
magunkra maradni.” Richter, Konstantin: Achtung, Brexit. politico. 2015/28. sz. 24–27., 27.



bárd: Jogállamiság és európai büntetőpolitika 437

esetleges csökkenés valóban a biztonságosabb környe-
zetnek tudható be? A világ és benne a kriminológia 
tudománya komplexebb, mint szeretnénk: a bűncse-
lekmények számának emelkedése a fokozott bűnszeny-
nyezettség mellett jelezheti a büntetőpolitika szigoro-
dását, korábban nem vagy nem bűncselekményként 
szankcionált magatartások büntetőjogi üldözését, vagy 
a vétőképesség korhatárának leszállítását; míg a csök-
kenés a biztonság növekedése mellett mutathatja egyes 
cselekmények dekriminalizációját, vagy bizonyos ma-
gatartások szabálysértéssé minősítését is. Ha pedig nem 
a bűncselekmények, hanem az elítéltek számát vizsgál-
juk, a helyreállító igazságszolgáltatás gondolatának 
terjedése, a felek eljáráson kívüli fokozott megegyezési 
hajlandósága, de akár a bűnüldözés kudarca is állhat 
a csökkenő számok mögött – és fordítva. rendkívül 
nehéz tehát megmondani, hogy az európai integráció 
hiányában mennyivel lenne kevesebb vagy több a biz-
tonság, illetve a másik oldalról a bűnözés. egy ilyen kí-
sérlet módszertani szempontból könnyű préda volna a kri-
minológusoknak, illetve a jogösszehasonlítás módszere 
szempontjából a jogtudomány képviselőinek. 

ezért az alábbiakban csak néhány faktort vázolok fel, 
ami segíthet a tájékozódásban. A felsorolt szempontok 
mindegyike arra mutat, hogy az eU, vagy egy uniós 
állam tagságának megszűnésével valószínűleg egyik 
irányba sem változna számottevően az egyén biztonsága.

2. Az uniós büntetőpolitika keletkeztető indokai és a le-
hetséges veszteségek

Az uniós büntetőpolitika keletkeztető indokainak 
áttekintése segíthet annak feltérképezésében, hogy 
milyen veszteségekkel járna az eU megszűnése bün-
tetőjogi szempontból.

2.1. A bűnügyi kockázat kompenzálása

Az Unió büntetőpolitikáját mindenekelőtt g�akorla-
ti szükségszerűség keletkeztette. Az Unió egyik, ha nem 

a legfontosabb előnye a személ�ek szabad áramlása. A ha-
tárok megnyitása ugyanakkor egyszerre bűnügyi kocká-
zatot is keletkeztetett, hiszen a schengeni övezeten belül 
nem csak jogkövető európai polgárok, hanem bűnöző 
polgártársaink előtt is megnyílt a mozgás lehetősége, 
akik ezt a szabadságot kihasználhatják akár bűnelköve-
tési, akár felelősség elkerülési célból. A fentiekkel ösz-
szhangban az európai Unióról szóló szerződés 3. cikk 
(2) bekezdése a korábbi első pilléres, közösségi és har-
madik pilléres, bel-és igazságügyi területeket egyazon 
érem két oldalaként fogja fel. egyrészt biztosítja az uni-
ós polgárok számára a belső határok nélküli szabadság, 
biztonság és jog érvényesülésének térségét és azon belül 
a személyek szabad mozgását, amelyet ugyanakkor erős 
külső határvédelem, menekültügyi és migrációs politi-
ka, bűnmegelőzés és bűnüldözés kísér.11 

A biztonsági kockázat kompenzálására jött létre 
a rendőri és az igazságügyi együttműködés büntető 
ügyekben; a szerződő államok ezért hoztak létre közös 
adatbázisokat, és munkálták ki a hozzáférhetőség elvét, 
amelynek célja, hogy a lehető legkevesebb nehézség-
gel kölcsönösen megoszthatók legyenek a bűnözés 
elleni küzdelemhez szükséges adatok.12 Ugyanez a 
gyakorlati szükségszerűség keletkeztette a kölcsönös 
elismerés elvének bevezetését is. Mivel a tagállamok 
ellenálltak mindenfajta jogközelítési kísérletnek, az 
európai döntéshozók, második legjobb megoldásként 
megállapodtak abban, hogy büntetőeljárási rendszere-
ik harmonizálása helyett kölcsönösen megbíznak egy-
más intézményeiben, eljárásaiban, akkor is, ha azok 
eltérően működnek, vagy esetleg nem is léteznek a 
másik tagállamban. A bizalom alapja, hogy az Unió va-
lamennyi tagállama demokratikus jogállam, és – noha 
(jog)történetileg minden országban másként fejlődött 
a jogállami keretrendszer eszköztára –, ha bármely 
tagállam jogrendjének egészét nézzük, valamennyi 
biztosítja az eljárás tisztességességét, az emberi jogok 
tiszteletben tartását és végső soron garantálja a jog-
szolgáltatást. ezért tehát a garanciális részletszabá-
lyok különbözőségétől függetlenül minden állam elis-
meri és végrehajtja a másik államban hozott ítéletet.13 

11. eUSZ 3. cikk (2): „Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál 
polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, 
valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.”
A szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térsége az európai Unió működéséről szóló szerződésben nyer bővebb kifejtést, amely 
korábbi harmadik pilléres területeket ölel fel. eUMSZ 67. cikk (1) bekezdés.

12. „2008. január 1-jei hatállyal az ilyen információk cseréjét a hozzáférhetőség elve tekintetében a lentebb meghatározott feltételeknek 
kell irányítaniuk, ami azt jelenti, hogy az Unió egész területén, amennyiben egy bűnüldözési tisztviselőnek az egyik tagállamban fel-
adatainak végrehajtásához információra van szüksége, megkaphatja azt egy másik tagállamból, és a másik tagállam azon bűnüldözési 
ügynöksége, amelynek a szóban forgó információ birtokában van, a kérvényezett célra rendelkezésre fogja azt bocsátani, figyelembe 
véve az adott államban zajló vizsgálatok követelményeit.” Hágai program: a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése 
az európai Unióban, (2005/c 53/01).

13. Vannak persze olyan alapvető eltérések is, ahol nem csak az eszközök különböznek, hanem maguk az értékek kerülnek olyan fokú 
összeütközésbe, hogy az egyik tagállam szabályozása vagy gyakorlata már nem egyeztethető össze a másik tagállam jogállamiságról 
alkotott felfogásával. egyedülálló a kontinensen például a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés magyarországi szabá-
lyozása, amely elfogadhatatlan, a legtöbb tagállam számára, mivel az emberi jogi felfogásukkal alapvetően ellentétes. ezért ha Magyar-
ország kezdeményezi egy gyanúsított átadását egy másik tagállamnál, és a vád alapjául szolgáló bűncselekmény akár életfogytig tartó 
szabadságvesztés-büntetéssel is büntethető, az átadó tagállam a terhelt átadását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy bizonyos idő elteltével 
történjen meg a büntetés-végrehajtás felfüggesztésének felülvizsgálata, azaz végső soron ne legyen az életfogytiglan tényleges. Az ilyen 
garanciák azonban kivételnek számítanak, a főszabály a kölcsönös elismerés. Lásd a tanács 2002/584/iB kerethatározata az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról, 2002. június 13., 5. cikk (2) bekezdés.
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Mi volna hát a biztonsági veszteség, ha az eU – 
vagy legalábbis a schengeni mechanizmus – meg-
szűnne? Akármilyen jelentős is a személyek szabad 
áramlása gazdasági, politikai, és szimbolikus szem-
pontból, az alapszabadság korlátozása biztonsági ol-
dalról nem jelentene veszteséget, hiszen a nemzetál-
lamok ismét védenék az országhatárokat, szigorúan 
ellenőriznének minden be- és kilépőt. (itt nem érin-
tem a gyakorlati megvalósulás problémáit, a nemzeti 
határvédelem hatékonyságának kérdését, és annak 
költségvonzatát.) A határok lezárása tehát nem járna 
büntetőjogi szempontból veszteséggel, sőt az uniós 
büntetőjog mint a schengeni kompenzációs mecha-
nizmus okafogyottá válna. 

2.2. Szupranacionális jogtárg�ak védelme

 A kölcsönös elismerésen túl a lisszaboni szerződés 
kivételes esetekben, jellemzően nemzetközi elemmel 
rendelkező súlyos bűncselekmény csoportok vonat-
kozásában jogharmonizációt is szorgalmaz. Az eU lét-
rejöttével kialakultak új szupranacionális jogtárg�ak, 
amelyek Unió szerte egységes büntetőjogi védelmet 
kaptak. itt leginkább az Unió költségvetésére, pénz-
ügyi érdekeire, ill. közéletének tisztaságára utalha-
tunk, konkrétabban a pénzmosás, korrupció, pénz és 
egyéb fizetőeszközök hamisítása, a csalás és az Unió 
pénzügyi érekeit sértő minden egyéb jogellenes tevé-
kenység elleni küzdelemre.14 ezeken a területeken a 
tagállamok egységesen lépnek fel. „nincs eU, nincs 
sírás” alapon értelmetlenné válna az európai intergrá-
ció vagy egy állam uniós tagságának megszűnése után 
az eU pénzügyi érdekeit vagy bármilyen más uniós 
jogtárgyat védeni. Az egyének biztonságára nem volna 
hatással a szupranacionális érdekek kikerülése a nem-
zeti büntető törvénykönyvből. Az eU megszűnésével 
tehát e vonatkozásban sem jelentkezne veszteség.

2.3. Minimum harmonizáció az utazó bűnözés területén

Az uniós jogtárgyakon túl léteznek olyan súl�os, jel-
lemzően határokon átívelő elemmel rendelkező bűncselek-
mén�ek is, amelyek ellen az uniós jog egységes fellépést 
szorgalmaz, de legalábbis megengedi a bűncselekmé-
nyi tényállások definíciós elemeinek és a büntetési 
tételek minimumának uniós jog általi rögzítését, azaz 
végső soron harmonizációját.15 

A lisszaboni szerződés olyan területeken szorgalmaz 
harmonizációt, amelyek vonatkozásában az integráci-
ótól függetlenül konszenzus van a tagállamok között, 
illetve amelyekre nézve már meglévő nemzetközi szer-

ződések kötik a tagállamokat. Sőt, e bűncselekmények 
vonatkozásában is csak a tényállások és büntetési té-
telek minimumának megállapítását engedi az uniós 
jog, tehát ilyen értelemben a minimum minimumát 
garantálja. ezért valószínűtlen, hogy az Unió hiányá-
ban vagy abból kilépve a tagállamok akár nemzeti, 
akár nemzetközi joganyagaikban ne üldöznék a ter-
rorizmust, az emberkereskedelmet, a rabszolgaságot, 
a gyermekek és nők prostitúcióra kényszerítését, a 
tiltott fegyverkereskedelmet, a szervezett bűnözést 
és egyéb súlyos bűncselekményeket. tehát ezen a 
ponton is keveset veszítenénk az eU vagy az uniós 
tagság megszűnésével.

III. 
Helyes megközelítés: az európai büntető-

politika és a jogállamiság

A fentiek ellenére sem gondolom, hogy irreleváns 
volna az uniós tagság a büntető igazságszolgáltatás 
szempontjából. A valós rizikó ugyanis nem az, hogy 
az amúgy is nehezen meghatározható biztonsági koc-
kázat emelkedne-e, hanem az, hogy a büntetőjog 
garanciarendszere, azaz a pozitívan értékelt állami 
többletfelelősség csökkenne-e. Másként fogalmazva, 
nem az offenzív kriminálpolitikai elemek térvesztése 
volna aggályos, hanem a defenzív elemek, a bünte-
tőhatalom kontrolljának és a büntetőjog humanista 
értékeinek elhalványulása.16

3. Az európai büntetőpolitika és a felvilágosodás öröksége 

Az európai büntetőpolitika értéktöltött, és az értékek 
a felvilágosodás eszmeáramlatába helyezkedő klasszikus 
kriminológiai iskoláig vezethetők vissza. Cesare Beccaria 
„Bűntettekről és büntetésekről” című 1764-es művé-
ben egyszerre legitimálja a büntetőhatalmat és jelöli 
ki annak korlátait.17 Beccariától származtatható alap-
tétel, hogy az állam nem csak legitim letéteményese 
a hatalomnak, hanem köteles is gyakorolni a bünte-
tőhatalmát, ám csak bizonyos határok között, olyan 
kontrollmechanizmus mellett, amely a szabadság és a 
jogegyenlőség mércéjén keresztül vizsgálja a büntető-
lépések jogszerűségét. A humánus büntetőjog részlet-
szabályait, a büntetőjog ultima ratio voltát, a büntető-
jog garanciális alapelveit, az írott, előre megismerhető, 
kiszámítható jog követelményét, a visszaható hatály 

14. Az európai Unió működéséről szóló szerződés, 325. cikk.
15. európai Unióról szóló szerződés 83. cikk (1) bekezdés.
16. Jareborg, Nils: criminalisation as ultima ratio. inMenschengerechtes Strafrecht: Festschrift für Albin eser zum 70. Geburtstag. (von 

Jörg, Arnold – Burkhardt, Björn – Gropp, Walter et al.). München, Beck, 1353–1341 .2005. 
17. Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés. Budapest: Akadémiai kiadó, 1967
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tilalmát, a bűnösség elvét, az ártatlanság vélelmét, a 
törvény előtti egyenlőséget, a védelemhez való jogot, 
a fegyveregyenlőség elvét, a tisztességes eljárás elvét, a 
független bíróság fontosságát, a szankciók arányossá-
gát, a halálbüntetés és kínzások eltörlését nem szük-
séges itt részletesebben kifejteni. elég annyit rögzí-
teni, hogy a felvilágosodás gondolata, amennyiben a 
büntetőjogszabályok felfoghatók az elkövető Magna 
chartájaként, azaz nem csak fenyegetnek, hanem vé-
denek is a túlhatalommal, a potenciális állami önkény-
nyel szemben.18 A klasszikus iskola követelményeit 
egy idézettel sommázhatjuk: „Meg akarjátok előzni 
a bűntetteket? tegyétek, hogy a törvények világosak, 
egyszerűek legyenek, (…) tegyétek, hogy az emberek 
tartsanak tőlük. De csakis tőlük tartsanak. A törvé-
nyektől való félelem üdvös, de végzetes és melegágya 
a bűnöknek az embereknek embertől való félelme.”19 
ez pedig nem más, mint a joguralom, és azon belül 
a jogállami büntetőjog meghatározása, amelyet Szabó 
András akadémikus és volt alkotmánybíró által meg-
honosított fogalommal „alkotmányos büntetőjognak” 
is nevezünk, és amelynek fenti alaptételei egyszerre a 
büntető igazságszolgáltatással szemben támasztott eu-
rópai követelmények is.20

A humánus büntetőjog és az eljárási garanciák a 
közvélekedéssel ellentétben az igazság kiderítésével 
sincsenek ellentmondásban. különösen szembetűnő 
ez az akkuzatórius rendszerben, amely a felek verse-
nyének tekinti az eljárást, és az állam pusztán azzal 
betölti szerepét, hogy a „harc” feltételeit, azaz a felek 
egyenlőségét megteremti. Mivel ezen felfogás szerint 
a felek küzdelméből csak akkor kristályosodik ki az 
igazság, ha azok valamennyire egyenlő esélyekkel in-
dulnak, az angolszász rendszerben az eljárási garan-
ciák a kontinentálishoz képest fokozott jelentőséggel 
bírnak. Az eljárás alapelvei: a nyilvánosság, szóbeliség, 
közvetlenség, az ártatlanság vélelme, a védelemhez 
való jog mind a felek egyensúlyát, és így végsősoron 
a felek igazságának kiderítését biztosító garanciák. A 
kontinentális eljárással szemben ezek elsősorban nem 

az állami önkénnyel szembeni védelem biztosítékai, 
hanem kifejezetten a igazságfelfogás angolszász válto-
zatából következő szükségszerűség. Az eljárási garan-
ciák tehát nem hogy nem jelentik az igazság kideríté-
sének gátját, hanem éppen annak letéteményesei.

4. A humanista büntetőpolitika tragédiája

A humanista büntetőpolitika és a büntetőeljárási 
garanciák gondolata nem csak emberi jogi szempont-
ból támogatható, de nem áll szemben az igazság kide-
rítésével sem, sőt, kevésbé költséges is, mint a puni-
tív felfogás alapján működő rendszer. Mi tartana hát 
vissza egy államot attól, hogy ezt az utat kövesse? nos, 
világszerte a büntető-igazságszolgáltatás az a terület, 
ahol különösen termékeny talajra hullhat a populista 
politika, amelynek „valódi célja a szavazatmaximálás, és 
nem a szakszerű, érdemi megoldások keresése.”21 igen 
jól kommunikálható a punitív logika, mert összhang-
ban áll meglévő előítéletekkel,22 az érzelmekre játszik, 
majd a közvéleményre és közvetlen demokráciára hi-
vatkozással a büntetőjogi szigorításban találja meg az 
állítólagos gyógyírt társadalmi problémákra, sőt idővel 
mellőzi a jogállami büntetőpolitika értékeit. 

ez nem magyar sajátosság: az emberek többségé-
nek a biztonság fokozására világszerte a szigorítás az 
első, zsigeri válasza. „Ígérj szigorúbb börtönbüntetéseket, 
és felháborodást váltasz ki, hog� nem akasztják fel az ör-
dögöket. Akaszd fel őket, és megkapod a politikai kritikát, 
hog� nem lógnak elegen. Kösd fel őket mind, és azért ítél-
nek majd el politikailag, mert nem olajban főnek, és nin-
csenek felnég�elve”.23 Az európai polgárok 84 százaléka 
szigorúbb büntetéseket szeretne látni.24 Az elmúlt év-
tizedekben sok országban csökkenő vagy stagnáló bű-
nözési mutatók mellett a közhangulatnak engedve szi-
gorodtak a büntetések.25 a posztmodern társadalmak 
biztonsági paradigmája áthatotta az európai rendszert 
is, amely mind felfelé, mind lefelé terjeszkedni lát-

18. A humanista büntetőpolitika ráadásul képes a bosszúvágy, a kegyetlenség, a brutális ösztönök megszelídítésére is. Sok állam szembemegy 
a többség akaratával, amikor eltörli a halálbüntetést, lazít a büntetések szigorán, dekriminalizál bizonyos a többségi erkölcs által megve-
tendőnek tartott magatartást, és képes aufklärista feladatokat is ellátni. De a legfontosabb feladata, hogy a túlhatalom ellen hasson.

19. Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről. (fordította: Madarász imre). Budapest: eötvös József kiadó, 1998. 35.
20. 11/1992. (iii. 5.) AB határozat a Zétényi–takács-féle igazságtételi törvényjavaslat alkotmányellenességéről. ABH 1992. 77.
21. Gönczöl Katalin: A büntető populizmus térnyerése Magyarországon. 2010-2014. in: Gályapadból laboratóriumot: tanulmányok Finsz-

ter Géza professzor tiszteletére. (szerk. Hack Péter – Királ� Eszter – Korinek László – Pat�i András). Budapest, eLte eötvös kiadó, 
2015. 331–342. 332. ; továbbá Gönczöl Katalin: A büntető populizmus és a társadalmi kirekesztettség. Acta Facultatis politico-iuridicae 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis De rolando eötvös nominatae. 2013/50. sz. 155–166. 

22. Buják Attila: Finszter Géza a bűnüldözés függetlenségéről, Megfélemlített rendőrség?. 168 óra. 2012. február 21. «http://m.168ora.hu/
itthon/rendorseg-ugyeszseg-balsai-finszter-pinter-sandor-gergenyi-kriminalpolitika-91371.html».

23. Braithwaite, John: A Future Where punishment is Marginalized: realistic or Utopian? UcLA Law review. 1999. 46/ 6. sz.. 1727., 1737.
24. european commission, Standard eurobarometer. 66. 2006. «http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf», 36. itt 

még az európai polgárok 85%-a szeretet volna szigorúbb büntetéseket, majd ez az arány 2008-ban és 2012-ben 84% volt.
european commission, Standard eurobarometer. 69. 2008. «http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_values_
en.pdf», 48; european commission, Standard eurobarometer. 77. 2012, «http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_
value_en.pdf 28».

25. Sajó András: ésszerűség és büntetés. in: Hitseker Mária – Szilágyi Zsuzsa: Mindentudás egyeteme, Budapest: kossuth kiadó, 2004, 
143–154, 152.



440 tanulmány 2016. szeptember

szik. Felfelé a terrorizmus elleni háború és a bűnözés 
elleni küzdelem határai mosódnak el egyre inkább,26 
míg lefelé terjeszkedésen a szabálysértések, csekély 
súlyú adminisztratív vétségek, közösségellenes vagy 
antiszociális magatartások büntetőpolitika általi be-
kebelezését értjük.27 

5. Az európai büntetőpolitika hozadéka 

5.1. Az összeurópai büntetőpolitika racionális meder-
ben tarása

Az európai büntetőpolitika az USA-hoz képest jó-
val szkeptikusabb az egyre szigorodó kriminálpolitika 
hatékonyságával szemben, és ha csökkenő mértékben 
is, de még mindig elfogadja a kriminálpolitikai szak-
értői véleményeket, amelyek sokszor ellentétben áll-
nak a moralizáló, punitív irányba mutató, a nagypoli-
tika által átitatott büntető törekvésekkel.28 a racionális 
érvek mégsem szabnak feltétlenül gátat egy súlyosan 
jogkorlátozó büntetőpolitika kiépítésének. itt lehet 
segítségünkre az európai büntetőpolitika differentia 
specificája: azon diszciplínák összessége, amelyek 
esszenciája a hatalommal szembeni bizalmatlanság: az 
alkotmányjog, a nemzetközi emberi jogok, és ebben 
az értelemben ide tartozik az uniós jog, különösen 
az Alapjogi charta és a büntetőeljárási garanciákról 
szóló irányelvek, illetve az ezek megsértése esetére 
hatalommal felruházott szervek. ebben az értelemben 
tehát az uniós jog és annak kikényszerítési mechaniz-
musa megakadályozzák, hogy az európai szintű bün-
tető anyagi jog és büntetőeljárás megfelelő kontroll 
nélkül maradjanak – azaz végső soron lehetővé teszik 
a felvilágosodás hagyományainak, így a racionális és 
humánus büntetőpolitikai elvek továbbélését. 

5.2. Az európai uniós jog  mint a nemzeti jog korrek-
ciós mechanizmusa 

Az uniós jog azonban nem kizárólag összeurópai 
szinten biztosítja a felvilágosodás hagyományainak 
továbbélését, hanem a nemzetállam büntetőpolitikáját 
is befolyásolja. 

Az állam büntetőhatalmának határát elsősorban a 
nemzeti alkotmán�jog szabja meg az emberi jogokon 

és eljárási garanciákon keresztül; a jogok betartását 
pedig a bíróságok kényszerítik ki. elismerve, hogy a 
bíróságokon halandó emberek hozzák meg a döntése-
ket, és ezért szükségszerű az elfogultság és a tévedés 
lehetősége, a történelem során különböző eszközök 
épültek be a jogrendszerbe ezek kiküszöbölésére: 
ilyen a független és pártatlan bíróság követelménye, 
a fellebbezés lehetősége, de tágabb értelemben a visz-
szaéléseket hivatott megakadályozni, sőt ennek egyik 
legalapvetőbb eszköze a hatalommegosztás elve és 
a fékek és ellensúlyok rendszere. Ha egy állam akár 
egyéni mulasztás, akár strukturális problémák miatt 
nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, a nemzeti jo-
got felülírja a nemzetközi norma; a jogalkalmazás hibáit 
és az egyéni ügyben történt jogsértést pedig – ha jóvá 
nem is teheti, de – bizonyos fokig orvosolja a nemzet-
közi bíróság. 

5.3 Az európai uniós jog mint az önvédő jogállam  
eg� eszköze 

Az előző pontban ismertetett szcenárió egy alapve-
tően jogállami nemzetállam vonatkozásában mutat rá 
a nemzetközi és az uniós jog jelentőségére, ahol óha-
tatlanul előfordulnak egyedi jogalkotási problémák, 
illetve eseti ügyekben felmerülnek jogalkalmazási 
anomáliák és ezek következtében jogsérelmek. ehhez 
képest minőségileg eltérő annak az államnak az esete, 
ahol rendszerszinten mond csődöt a jogállamiság, ahol a 
fékek és ellensúlyok nem működnek, ahol az alkot-
mánybíráskodás, a rendes bíráskodás, az ombudsma-
ni rendszer, a civil társadalom és a média sem tölti 
be kontroll szerepét. Ahol ezek a belső korrekciók 
mechanizmusok egy alkotmán�-Einstand29 áldozatává 
váltak, az egyetlen fennmaradó eszköz a jogállamiság 
megmentésére a nemzetközi jog, ideértve annak ki-
kényszerítési lehetőségét, és a nemzetközi fórumokat 
is. ebben a vonatkozásban az európai uniós jog egy 
olyan korrekciós, önvédő jogállami mechanizmusnak te-
kinthető, amely akkor lép működésbe, amikor a belső, 
nemzeti önvédő jogállami eszközök rendszerszinten 
csődöt mondtak.30 ilyenkor az uniós jog megvédheti 
meg az egyént a tökéletlen képviselőivel, az önkényes 
hatalomgyakorlással és az emberi jogok és szabadsá-
gok tömeges megsértésével, az érzelmeken alapuló pu-
nitív büntetőpolitika vadhajtásaival szemben.31

26. Sieber, Ulrich: Blurring the categories of criminal Law and the Law of War: efforts and effects in the pursuit of internal and external 
Security. in: Bárd, Petra: the rule of Law and terrorism. Budapest, HVG orAc, 2015. 25–64. 

27. Borbíró Andrea: kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban. Doktori értekezés. Budapest, 2011. 220. 
28. Tonr�, Michael: „Symbol, Substance, and Severity in Western penal policies.” punishment & Society. 2001. 3/4. sz. 517–536.
29. eredetiben: „constitutional capture” Müller, Jan-Werner: constitutional patriotism. princeton, princeton University press, 2007. A 

magyar változat Szigeti Tamás leleményes fordítása: Müller, Jan-Werner: Jó célok, elégtelen eszközök. 2014. március 30., «http://szuve-
ren.hu/politika/jo-celok-elegtelen-eszkozok».

30. „in contemporary europe, some of the most important institutional checks on power are those exercised by the eU and the broader 
international community, rather than anything within Hungary itself.” Francis Fuku�ama, Francis: „Do institutions really Matter?”. 
the American interest. 23. January 2012. «http://blogs.the-american-interest.com/fukuyama/2012/01/23/do-institutions-really-mat-
ter/#sthash.Doa5ys3f.dpuf».

31. Verdross, Alfred: Die einheit des rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der Völkerrechtsverfassung. tübingen, Mohr, 1923.
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5.4. A jogállamiság tagállamok közötti dimenziója, 
kölcsönös bizalom, kölcsönös elismerés 

Végül az eU jog, pontosabban a szabadság, bizton-
ság és jog érvényesülés térségének egy sajátossága ér-
demel említést a jogállamisággal összhangban. 

Az európai közösségek létrejöttekor a tagállamok 
elutasítottak bármiféle, mégoly kezdetleges formális 
bűnügyi együttműködést. Az integráció elmélyülésé-
vel a személyek szabad mozgása a szabadság, biztonság 
és jog érvényesülésének területén, valamint a véden-
dő közösségi jogtárgyak létrejötte szükségessé tette a 
közös bűnügyi fellépést (első spill-over). A kezdetek-
ben akadozó bűnügyi együttműködés, a tagállamok 
vonakodása büntetőjogi szuverenitásuk feladásától 
erősen politikai, alacsony kompromisszumot jelentő, 
nehezen kikényszeríthető normákban öltött testet, és 
a jogharmonizáció helyett a kölcsönös elismerés elvé-
nek megfelelő szabályok elfogadásában. A kölcsönös 
elismerés elvét a szerződések urai az első pillérből 
vették kölcsön32 mint a második legjobb megoldást, 
amíg a harmonizáció – politikai ellenállás miatt – 
nem valósulhat meg. A kölcsönös elismerés mögött a 
kölcsönös bizalom vélelme áll, azaz, hogy a tagállamok 
megbíznak egymás jogrendszerében, bírói független-
ségében, és ezért elismerik egymás büntetőügyben 
hozott határozatait. Még ha vannak is különbségek 
jogrendszereik között, az uniós országoknak vélel-
mezniük kell, hogy valamennyi tagállam jogállam, és 
így vagy úgy minden ország garantálja az emberi jo-
gok érvényesülését és az eljárási garanciák egy közös 
minimumát. Az elfogadott bírói döntések pedig még 
ha más és más jogrendszerbe ágyazva is, de az eljárás 
egészét tekintve jogállami módon születnek, és ezért 
azok elismerése nem jelent veszélyt a megkeresett, 
végrehajtó tagállam szempontjából.

A kölcsönös elismerés elve alapján elfogadott inst-
rumentumok – elsősorban kerethatározatok – akadozó 
implementációja azonban azt mutatja, hogy a kölcsönös 

bizalom feltételezése elhamarkodott volt. Úgy tűnik, hogy 
a tagállamok nem hajlandóak vakon megbízni egymás 
jogrendszerében és visszautasítják „az utazást az isme-
retlenbe.”33 Amíg az az általános tapasztalat, hogy az 
eredeti vélelemmel szemben az alapjogokat mégsem 
kényszerítik ki azonos módon az Unióban, amíg a 
bírói függetlenség szintje nem egységes eU-szerte, a 
kölcsönös bizalom és kölcsönös elismerés alapú jogi 
instrumentumok nem működnek kielégítően és haté-
konyan a szabadság, biztonság és jog érvényesülésé-
nek térségében.34 Ameddig az eltérő alapjogi standar-
dok következtében az egyes európai uniós tagállamok 
féltik állampolgáraikat, egyrészt magában a jogszabá-
lyokban hagynak egérutat a végre nem hajtásra, más-
részt a gyakorlatban megszorítóan értelmezik az uniós 
rendelkezéseket.35 Ameddig a tagállamok nem bíznak 
egymás emberi jogi mechanizmusaiban, a büntetőjo-
gi együttműködés nehézkes lesz, sőt – ami végzetes 
következményekkel járhat az uniós jogra nézve – a 
tagállamok fel fogják hívni alkotmányos rendelkezé-
seiket az emberi jogok védelmére, akár az uniós jog 
elsőbbségének elvével szemben is.36 ez tehát azt jelen-
ti, hogy a kölcsönös bizalom elve nem tud hatékonyan 
működni megfelelő, közösségesített és kikényszerít-
hető eljárási minimumstandardok nélkül – de maga 
az uniós jog is veszélyben van megfelelő emberi jogi 
mechanizmusok hiányában. 

a stockholmi program éppen azt a kölcsönös bizalmat 
próbálja meg megteremteni, ami számos 2001. szep-
tember 11. után elfogadott kölcsönös elismerést felté-
telező dokumentum állítólagos alapköve volt. Ahogy 
a stockholmi program fogalmaz: „Az an�agi és eljárási 
jog – szükség szerinti – harmonizációjának elő kell mozdí-
tania a kölcsönös elismerést.”37 Felismerve tehát, hogy a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalom egyik kerékkö-
tője az eljárási garanciák eltérő szintje, továbbá elis-
merve, hogy az eljárási garanciák egyben uniós érté-
ket képviselnek, a stockholmi program szorgalmazta a 
terheltek eljárási jogainak uniós jogszabályokba törté-

32. egyes szerzők szerint a pillérek közötti átjárás nem szerencsés, hiszen a piac szabályozása minőségileg más, mint az egyén és az állam 
viszonyát szabályozó büntetőjogi terület. egy olyan jogágban, ahol a minél hatékonyabban működő piac megteremtése és a profit ma-
ximalizálás a cél, logikus a rugalmas szabályok bevezetése. A büntetőjog azonban egyéni jogokat garantál és az államhatalomnak szab 
korlátokat, ezért jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jogállamiságból levezethető jogbiztonság és előreláthatóság elvére. Mitsilegas 
szerint ezért kétséges, hogy milyen mértékben lehet átvenni a kölcsönös elismerést mint egy volt első pilléres alapelvet és alkalmazni 
a bűnügy együttműködés területén. Mitsilegas, Valsamis: ‚the constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in 
the eU.’ common Market Law review. 2006. 43/5. sz. 1277–1311.,1280.

33. Mitsilegas, Valsamis: eU criminal law. oxford and portland, Hart publishing, 2009. 119.
34. Ahogy a Bíróság fogalmazott: „…a tagállamok közötti kölcsönös bizalom elvének alapvető jelentősége van az uniós jogban, mivel 

lehetővé teszi egy belső határok nélküli térség létrehozását és fenntartását. Márpedig ezen elv, különösen a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, mindegyik államtól megköveteli, hogy – kivételes körülményektől eltekintve – úgy 
tekintse, hogy az összes többi tagállam tiszteletben tartja az uniós jogot, és különösen az uniós jog által elismert alapvető jogokat.” 
Bíróság, Vélemény, 2/13. sz. ügy, 2014. december 18., 191. bekezdés.

35. Vermeulen, Gert – Wend� De Bondt – Charlotte R�ckman (eds): rethinking international cooperation in criminal matters in the eU. 
Moving beyond actors, bringing logic back, footed in reality. Antwerpen, Apeldoorn, portland, Maklu, 2012. 269–270. 

. 36 német Szövetségi Alkotmánybíróság, Solange i, BvL 52/71, BVerfGe 37, 271, (29 May 1974); Solange ii, 2 Bvr 197/83, BVerfGe 73, 
339, (22 october 1986) Legújabban a német Szövetségi Alkotmánybíróság 2015. december 15-i, 2 Bvr 2735/14 számú határozatában 
szögezte le, hogy az egyedi ügyekben biztosított alapjogvédelem magába foglalhatja az uniós jog felülvizsgálatát, ha az elengedhetetle-
nül szükséges a német alkotmányos identitás védelme érdekében.

37. Stockholmi program, HL c 115/1-38, 2010. május 4., 3.1.1. pont.
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nő kodifikálását. A tanács 2009-ben fogadta el a gya-
núsítottak és vádlottak eljárási jogainak megerősítését 
célzó ütemtervet,38 amely alapján a lisszaboni szerző-
dés hatálybalépése óta több fontos jogszabály született 
e téren.39 Számos további joganyag előkészületi stádi-
umban van.40 Most tehát annak lehetünk szemtanúi, 
hogy a hatékony bűnügyi együttműködés fenntartása 
és fejlesztése céljából hogyan egészítik ki – egyelőre 
embrionális – eljárási garanciák a kölcsönös elismerés 
alapú jogszabályokat, és a hatékonyság szavatolása ér-
dekében hogyan alakul ki egy európai uniós büntető-
eljárási rendszer. (második spill-over)

6. Részkövetkeztetések az európai büntetőpolitika 
hasznáról

Összefoglalva, bűnügyi szempontból egy egészen 
alapvető értékvállalás áll a tagállamok uniós tagsága 
hátterében. Minden előnye mellett az állami bünte-
tőhatalom – mint minden hatalom – súlyos veszé-
lyeket is rejt, amit embertársaink kevésbé szerencsés 
államokban a mai napig tömegesen megtapasztalhat-
nak, illetve amit történelmileg kevéssé emberséges 
időkben honfitársaink is átéltek, ha bele nem haltak. 
elfogadva ezért az állami büntetőhatalom monopóli-
umának szükségességét, elsősorban az kell, hogy ér-
dekeljen bennünket, hogy a visszaélések és az önkény 
elkerülése érdekében hol van, hol legyen ennek a ha-
talomnak a határa. Minden eszközt, eljárást és intéz-
ményt üdvözülnünk kell, ami védi az eg�ént az állami 
önkénn�el és túlhatalommal szemben – legyen az nemzeti 
vagy nemzetközi. ebben az értelemben valamennyi 
európai polgár érdeke a több állam feletti kontrollt, 
az emberi jogok és eljárási garanciák kikényszerítését 
biztosító fokozott nemzetközi jogvédelem, ideértve az 
európai Unió eszköztárát is. ehhez képest technikai 
jellegű, ám az uniós jog szempontjából mégis jelentős 
megfontolás, hogy a kölcsönös elismerés elve alapján 
elfogadott jogi instrumentumok, az uniós jog elsőbb-
ségének elve, és ezáltal maga az uniós jog is veszélybe 

kerülhet megfelelő, a jogállamiságot és az emberi jo-
gokat kikényszerítő európai mechanizmus hiányában.

VI. 
Mit hoz a jövő?

A kérdés az, hogy az európai Unió képes lesz-e a 
jogállamiság, valamint azon belül az alkotmányos 
büntetőjog eszméjét kikényszeríteni. ezt vizsgálhat-
juk abból a szempontból, hogy az uniós jog képes-e 
az összeurópai büntetőpolitikát racionális mederben 
tartani, illetve hogy jogállami keretek között tudja-e 
tartani a tagállamok büntetőpolitikáját, amely a köl-
csönös elismerés elvén keresztül közvetlenül befolyás-
sal bír az uniós büntetőjogra. kezdjük az utóbbival.

7. A tagállami büntetőpolitika jogállami kereteinek 
meghatározása

nem csak a tagállami egyedi vagy rendszerszintű 
problémákra mutat rá, de az uniós jog szempontjából 
is jelentős egy tagállam emberi Jogok európai Bírósá-
ga (eJeB) általi elmarasztalása a belső jog vagy jogal-
kalmazás hibáiért, és azon belül is a belső jogrendszer 
olyan elemeiért, amelyek vonatkozásában az uniós 
jog alapján a tagállamok között fenn kellene állnia a 
kölcsönös bizalomnak – olyannyira, hogy nem kérdő-
jelezhetik meg egymás jogtechnikai megoldásait. kér-
dés, hogy létezik-e korrekciós mechanizmus az eU-n 
belül ezen hibák orvoslására. 

egy állandó, a jogállamiságot monitorozó testület 
felállításának hiányában is létezik egy ún. uniós alap-
jogi kultúra, amely képes lehet a felvilágosodás hagyo-
mányának életben tartására a büntetőjog és -politika 
területén is. ide tartozik az Alapjogi charta és annak 
esetjoga; az európai emberi Jogi egyezmény hatása 
az uniós jogra; a lisszaboni szerződés vonatkozó ren-
delkezései; a büntetőeljárási irányelvek; a kialakuló 

38. A tanács állásfoglalása (2009. november 30.) a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó 
ütemtervről (eGt-vonatkozású szöveg) 2009/c 295/01.

39. Az európai parlament és a tanács 2010/64/eU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogról; Az európai parlament és a tanács 2012/13/eU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékozta-
táshoz való jogról; Az európai parlament és a tanács 2013/48/eU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a sza-
badságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal 
való kommunikációhoz való jogról.

40. A Bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a régiók Bizottsá-
gának – előrehaladás a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogaira vonatkozó uniós ütemterv megvalósítása terén – az európai büntető 
igazságszolgáltatási térség megerősítése coM(2013) 820 final; Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a büntetőeljárás során 
az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről coM(2013) 821 final – 
2013/0407 (coD); Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére 
nyújtandó eljárási biztosítékokról coM(2013) 822 final – 2013/0408 (coD); Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a szabad-
ságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban biztosított költségmentességről coM(2013) 824 final – 2013/0409 (coD).
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jogállami kontroll mechanizmus, így az uniós igazság-
ügyi eredménytábla; az uniós antikorrupciós jelenté-
sek; az Alapjogi Ügynökség, a Bizottság és az európai 
parlament éves jelentései; az európai parlament hatá-
rozatai; az európai Unió működéséről szóló szerződés 
258. és 259. cikkei szerinti kötelezettségszegési eljá-
rások; a 70. cikk szerinti eljárás, amely alapján a tag-
államok a Bizottsággal együttműködve – a kölcsönös 
elismerés elvének teljes körű alkalmazását elősegíten-
dő – elvégzik a vonatkozó uniós politikák tagállami 
hatóságok általi végrehajtásának objektív és pártatlan 
értékelését; vagy az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus Bulgária és románia vonatkozásában. 
A jogállamiság és az európai értékek kikényszerítése 
tekintetében üdvözlendő továbbá, hogy az átmeneti 
rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke – 
mivel a lisszaboni szerződés hatálybalépését követő öt 
év eltelt – hatályát vesztette, és így a Bizottság és a eu-
rópai Unió Bíróság hatáskörei kiteljesedtek a bűnügyi 
területen is, különösen a büntetőeljárási garanciák 
gyarapodó irányelvei vonatkozásában.

Az uniós jogalkotó persze ennél messzebb is mehet-
ne. Vegyük egy olyan ország példáját, amelyet a stras-
bourgi bíróság elmarasztalt a büntetés végrehajtási 
intézetek túlzsúfoltsága miatt.41 át kell vajon adnia 
a végrehajtó tagállamnak az európai elfogatóparancs 
alapján egy ilyen államba az elítéltet szabadságvesz-
tés büntetés végrehajtása céljából, vagy az európai 
elfogatóparancs szerinti kötelezettséget felülírja az 
emberi jogi megfontolás? Ha felülírja, akkor vajon a 
végrehajtó tagállamnak meg kell-e várnia, ameddig 
egy rab kimeríti a belső jogorvoslati lehetőségeket, 
majd Strasbourghoz fordul, majd az európai emberi 
jogi bíróság döntést hoz, vagy már ezt a hosszú eljárást 
megelőzően is megtagadhatja az átadást, ha gyanítja a 
börtönkörülmények elégtelenségét? Ha a strasbourgi 
ítéletet megelőzően is megtagadható az eU instru-
mentum végrehajtása a konkrét ügyben, akkor milyen 
alapon?42 egy korábbi strasbourgi ítéletet visszhan-
gozva43 az eU elismerte, hogy a kölcsönös bizalomnak 
nem kell feltétel nélkül fennállnia a tagállamok kö-
zött; az egy olyan vélelem, amely nemzetközi jelenté-

sek alapján megdönthető.44 ám az EU kidolgozhatná 
saját kontrollmechanizmusát ahelyett, hogy más szerve-
zetek véleményéhez kötné a kölcsönös elismerés elvé-
nek érvényesülését, vagy éppen annak felülírását. Az 
eU egy ilyen mechanizmus keretén belül az uniós jog 
sajátos jellegét is figyelembe vehetné, amit egyéb, kül-
ső kontrollt jelentő szervek nem fognak megtenni. Így 
például a strasbourgi bíróság érzéketlen az uniós jog 
sajátosságára, amennyiben a kölcsönös bizalom vélel-
mének és egyben kötelezettségének túlságos fellazítá-
sa a kialakuló uniós büntetőjog alapjait verheti szét. 
egy az uniós jog autonómiájára is hangsúlyt fektető 
mechanizmus ugyanakkor egyensúlyt teremthetne a 
versengő érdekek között. A bűnügyi együttműködés 
mára olyan komplex hálózati struktúrában működik, 
hogy Schomburg és Lagodn� szerint csakis a felelősség 
vertikális és horizontális, a szupranacionális entitás és 
a tagállamok, valamint a tagállamok egymás közötti 
megosztása mellett történhet.45 Bigo, Carrera és Guild 
javaslata alapján „létre kellene hozni egy állandó érté-
kelő testületet, amely folyamatosan nyomon követné 
a tagállamok büntető igazságszolgáltatásának minősé-
gét, és ellenőrizné, hogy megfelelnek-e a jogállamiság 
nemzetközi és európai sztenderdjeinek.”46 

8. Az uniós büntetőpolitika jogállami kereteinek meg-
határozása

A második kérdés, hogy maga az uniós jog meg-
felel-e a felvilágosodás örökségeként számon tartott 
elveknek, amelyek egy része olyan jogelvekben és 
büntetőeljárási garanciákban ölt testet, amelyek a 
tagállamok alkotmányain túl, az eeJe-ben is védel-
met nyernek. A kérdés megválaszolására kevés hi-
telesebb fórum létezik, mint az eJeB. Az eJeB a 
2005-ös Bosphorus kontra Írország47 ügyben átvette az 
emberi Jogok európai Bizottságának korábban ki-
dolgozott egyenértékű jogvédelem vélelmének elvét,48 azaz 
azt a vélelmet, miszerint egy adott szerződő fél nem 
tér el az egyezmény követelményeitől, amennyiben 
eleget tesz az eU jogból fakadó kötelezettségeinek,49 

41. ez a forgatókönyv nem hipotetikus, lásd Varga és Mások ügyét Magyarország ellen, ügyszámok: 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 
44055/13 és 64586/13, 2015. március 10.

42. ezek a kérdések merülnek fel Aranyosi pál folyatban lévő átadási ügyében, amelyben a Hanseatisches oberlandesgericht in Bremen 
(németország) 2015. július 24-én előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be a Bírósághoz. Lásd, Aranyosi pál elleni büntető-
eljárás, c-404/15. sz. ügy.

43. eJeB, M.S.S. v. Belgium and Greece. no. 30696/09., 21 January 2011.
. 44 Bíróság, c–10/411. és c–10/493. sz. egyesített ügyek, n.S., 2011. december 104–103 ,.21. bekezdés.

45. A szerzők egy “international-arbeitsteiligen Strafverfahren”-re hivatkoznak. Lásd: Schomburg, Wolfgang – Otto Lagodn�– Sabine Gleß 
– Thomas Hackner – Michael Bohlander – Jan Christoph Nemitz – Christian Rosbaud – Sebastian Trautmann: internationale rechtshilfe in 
Strafsachen = international cooperation in criminal Matters. kriminalität kennt keine Grenzen. München, c.H. Beck, 2012, 2–50; 
Schomburg, Wolfgang – Otto Lagodn�: Verteidigung im international-arbeitsteiligen Strafverfahren. neue Juristische Wochenschrift. 
348–353.

46. Bigo, Didier – Carrera, Sergio – Guild, Elspeth: the cHALLenGe project: Final policy recommendations on the changing Landscape 
of european Liberty and Security. Brussels. centre for european policy Studies (cepS), 2009. 12.

47. eJeB, Bosphorus v. ireland [G.c.], no. 45036/98, 20 June 2005.
48. european commission of Human rights, M & Co. v. Federal republic of Germany, no. 13258/87, 9 January 1990.
49. eJeB, Bosphorus v. ireland [G.c.], 45036/98, 20 June 2005, § 150–157. 
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mivel az alapjogok közösségi védelme egyenértékű 
az európai emberi Jogok egyezménye által nyújtott 
védelemmel.50 A vélelem megdönthető, de csak abban 
az esetben, ha egy konkrét jogeset körülményei fé-
nyében megállapítható, hogy az egyezményben fog-
lalt jogok védelme n�ilvánvalóan hián�os („manifestl� 
deficient”) volt.51 Léteznek persze pragmatikus okai 
is a vélelem megfogalmazásának, például az, hogy az 
eJeB nem kíván közvetlenül konfliktusba kerülni a 
tagállamokkal, amelyek rugalmatlanokká válhatnak 
és veszélyeztethetik a strasbourgi ítéletek végrehajtá-
sát, ha két tűz közé kerülnek, azaz ha vagy az uniós, 
vagy az egyezményből származó kötelezettségüknek 
tesznek eleget, de mindkettőt egyszerre nem tudják 
teljesíteni, mivel a két rendszerből származó kötele-
zettségek kölcsönösen kizárják egymást.52 ez azonban 
nem vesz el a Bosphorus vélelem a jelentőségéből, és 
kimondhatjuk, hogy az eU főszabály szerint az egyez-
ményes rendszerrel egyenértékű védelmet biztosít az 
alapjogok számára. A vélelem létjogosultságát ugyan-
akkor megkérdőjelezi, hogy több uniós jogi elemmel 
rendelkező ügyet ismerünk, amelyet a tényállási ele-
mek eltérésére tekintettel az eJeB megkülönböztetett 
a Bosphorus ügytől, és ahol ezért nem alkalmazta az 
egyenértékű alapjog védelem vélelmét, majd a hagyo-
mányos teszt alapján elmarasztalta az eU jogot – a 
strasbourgi bíróság megítélése szerint hibásan – vég-
rehajtó tagállamot.53 

Mint minden hiányos alkotmányos struktúránál, 
illetve kialakuló jogrendek kezdeti stádiumában, az 

eU vonatkozásában is a bíróságok játszanak kulcssze-
repet,54 és valóban, az eJeB is különös jelentőséget 
tulajdonít a Bosphorus vélelem alkalmazhatóságá-
nak kérdésénél annak, hogy az alperes tagállam a lu-
xembourgi bíróság elé utalta-e az adott emberi jogi 
kérdést az előzetes döntéshozatali mechanizmus ke-
retein belül. A Michaud kontra Franciaország ügyben55 
az eJeB megkülönböztette a Michaud és a Bosphorus 
ügyet, és nem volt hajlandó az egyenértékű jogvéde-
lem tesztet alkalmazni, mégpedig az egyik fő érv sze-
rint azért, mert a francia conseil d’etat nem nyújtott 
be előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az európai 
Unió Bíróságához, így a luxembourgi bíróságnak 
nem volt lehetősége a kérdés kivizsgálására, és így 
az esetleges emberi jogi jogsértés megállapítására.56

Az európai Unió mint a jogállamiság őre szerepének 
problémáját ezért szűkíthetjük arra a kérdésre, hogy 
vajon a Bíróság kész lesz-e betölteni egy emberi jogi 
bíróság szerepét, és különösen a büntetőjogi elemmel 
rendelkező ügyekben hogyan békíti ki az uniós jogból 
eredő, tagállamok közötti kölcsönös bizalom kötele-
zettségét az alapjogok megfelelő védelmével. 

A választ a Bíróság 2/13. számú, 2014. december 18-
án hozott vélemén�ében57 találhatjuk, amelyben a lu-
xembourgi fórum az eU európai emberi Jogi egyez-
ményhez történő csatlakozásának lehetőségét, és 
különösen a csatlakozási szerződés-tervezet58 uniós 
joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálta, az eu-
rópai Unióról szóló szerződés 6. cikk (2) bekezdése,59 
és az ahhoz kapcsolódó 8. jegyzőkönyv60 fényében. A 

50. Uo., § 165.
51. Uo., § 156.
52. Ahogy az eJeB fogalmazott: „ez a vélelem kiváltképpen annak biztosítását célozta, hogy az egyezmény részes államai ne kerüljenek 

konfliktushelyzetbe, amikor az egyezményhez nem csatlakozott valamely nemzetközi szervezetben betöltött, a szuverenitásuk részbeni 
átruházásával járó tagságukból eredő jogi kötelezettségeik eredményeként az egyezmény alapján igazolni lennének kötelesek a nemzet-
közi szervezetbeli tagságuk alapján tett intézkedéseiket vagy mulasztásaikat.” Michaud, 104. bekezdés.

53. eJeB, M.S.S. v. Belgium and Greece, no. 30696/09., 21 January 2011; eJeB, Michaud v. France, no 12.323/11, 6 December 2012.
54. ehhez lásd Hans Kelsen és Paul Guggenheim 1939. október 4.-i és november 4-i exposéját, amelyben William E. Rappard „idées sur une 

activité scientifique exceptionelle que pourrait éventuellement exercer l’institut dans les circonstances actuelles” c. kutatási tervét véle-
ményezik. erről részletesen lásd Busch, Jürgen – Bersier Ladavac, Nicoletta: Zwischen zwei Welten. Hans kelsens Genfer Jahre. Beiträge 
zur rechtsgeschichte Österreichs, megjelenés alatt, 2015; Zelen�, Klaus: Das recht als instrument der Friedenssicherung. in: Walter, 
Robert – Klaus Zelen� (Hgg.): reflexionen über Demokratie und recht. Schriftenreihe des Hans kelsen-instituts 31. Wien, 2009, 67–75.
Az elméletet az európai Unióra vonatkoztatta: Alec Stone Sweet: „the Juridical coup d’état and the problem of Authority” German 
Law Journal – Special issue on Stone Sweet. 2007. 8/10. sz. 915–928. e vonatkozásban értékes tanulmányok születtek a German Law 
Journal különszámában az említetten túl és részben azt vitatva neil Walker, Wojciech Sadurski, és Gianluigi palombella tollából. Lásd 
German Law Journal - Special issue on coup d’état in the courtroom. 2007. 8/10. sz., 915–1026.

55. eJeB, Michaud v. France, no. 12323/11, 6 December 2012.
56. A Bosphorus teszt alkalmazása elleni másik fő érv az volt, hogy a Michaud ügyben egy irányelv állt a támadás kereszttüzében, márpedig 

az irányelvek, a rendeletekkel ellentétben, a tagállamok számára tág mozgásteret engednek az átültetés során, és ezért nagyobb eséllyel 
lehet azokat egyezmény-konform módon a nemzeti jog részévé tenni. 

. 57 Bíróság, Vélemény, 13/2. sz. ügy, 2014. december 18.

. 58 Lásd különösen Fifth negotiation meeting between the cDDH ad hoc negotiation group and the european commission on the accession 
of the european Union to the european convention on Human rights, Final report to the cDDH (47+1[2013]008rev2), 10 June 2013, A 
csatlakozási megállapodás-tervezet mellett a tárgyalásokról szóló zárójelentés, a csatlakozásra irányuló megállapodás aláírásakor az euró-
pai Unió által teendő nyilatkozat tervezete, a Miniszteri Bizottság szabályzatát kiegészítő szabályokra vonatkozó tervezet, az európai Unió 
és X szerződő állam közötti egyetértési megállapodás tervezete, valamint a csatlakozására irányuló megállapodáshoz fűzött magyarázó je-
lentés tervezete „egységes csomagot képeznek, és az Uniónak az eeJe-hez történő csatlakozása szempontjából egyaránt fontosak.” Juliane 
kokott főtanácsnok állásfoglalása, az európai Bizottság által kezdeményezett 2/13. sz. vélemény iránti eljárás, 2014. június 13. 7. bekezdés.

59. „Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez. ez a csatlakozás nem érinti az 
Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit.”

60. (8.) Jegyzőkönyv az európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben az Uniónak az emberi Jogok és 
Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról.
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rendelkezések szűkre szabják az eU mozgásterét, hi-
szen amellett, hogy kötelezik az eU-t a csatlakozás-
ra, azt is rögzítik, hogy a csatlakozás nem érintheti a 
Szerződésekben meghatározott uniós hatásköröket. 
A jegyzőkönyv kimondja továbbá, hogy a megállapo-
dásnak rendelkeznie kell az eU és az uniós jog sajá-
tos jellemzőinek megőrzéséről. Mindezek fényében 
a Bíróság megállapította, hogy a csatlakozási szer-
ződés-tervezet részletszabályai veszélyeztetik az eU 
jog autonómiáját, és magának a Bíróságnak mint az 
autonómia végső őrének szerepét.61 

A Bíróság által, a csatlakozási szerződés tervezet-
tel szemben felsorakoztatott számos érv közül az 
egyik, témánk szempontjából lényeges kritika sze-
rint a megállapodás tervezet azért sem egyeztethe-
tő össze az uniós joggal, mert a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom elvét felülírhatja. Márpedig ez 
az elv az uniós jog, és különösen a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
egyik sarokköve, amely nélkül a belső határok nél-
küli terület létrehozása és fenntartása lehetetlen.62 
Az elv megköveteli a tagállamoktól, hogy vélelmez-
zék, valamennyi uniós ország tiszteletben tartja az 
eU jogot, és különösen az uniós jog szerinti alapvető 
jogokat.63 A Bíróság szerint ugyanakkor azáltal, hogy 
a megállapodás-tervezet az Uniót az összes többi 
szerződő féllel egy sorban kvázi államnak tekinti, 
gyakorlatilag megköveteli az államoktól annak vizs-
gálatát, hogy más tagállamok tiszteletben tartják-e az 
emberi jogokat. ez azt jelenti, hogy a tervezet nem 
veszi tekintetbe az eU „önmagában rejlő jellegét”, 
különösen azt a körülményt, hogy a tagállamok kö-
zötti viszonyokat – legalábbis azokon a területeken, 
ahol az Unióra hatásköröket ruháztak – az uniós jog 
szabályozza.64 Mivel tehát a tervezet felülírja a köl-
csönös bizalom elvét, amely szerint a tagállamoknak 
egymás vonatkozásában feltételezniük kell az embe-
ri jogok betartását, „a csatlakozás alkalmas az Unió 
alapjául szolgáló egyensúly, valamint az uniós jog 
autonómiájának veszélyeztetésére.”65 A luxembourgi 

bíróság azt is kimondta – amit korábban a Melloni 
ítéletben66 már megtett –, hogy a jogvédelem szintje 
nem lehet negatív hatással az uniós jog elsőbbségére, 
egységességére és hatékonyságára,67 tehát úgy tűnik, 
a Bíróság ragaszkodik a kölcsönös bizalom elvének 
kikényszerítéséhez, akár az alapjogok kárára is.68 

Az eU jog sajátosságaihoz való ragaszkodás és az 
uniós jog autonómiájának fenti olvasata aggasztó, 
mivel korábban már bebizonyosodott – például az 
M.S.S. ügyben,69 ahol az eJeB egyébként nem al-
kalmazta a Bosphorus vélelmet –, hogy az egymás 
jogrendszereiben való vak bizalom egyezménysér-
tést vonhat maga után. Az M.S.S. ügyben felmerülő 
kérdés előbb került a strasbourgi bírósághoz, mint a 
luxembourgihoz, és egy későbbi, hasonló kérdést fel-
vető, immár az eU Bírósága elé kerülő esetben a Bí-
róság ítéletében visszhangozta a strasbourgi döntés 
megállapításait.70 ehhez képest még aggályosabb az 
az esetjog, amely alapján bebizonyosodott: a Bíróság 
képtelen megfelelően ellátni alapjogvédelmi funkci-
óját. ismerünk ugyanis olyan ügyeket is, ahol a köl-
csönös bizalom kérdése előbb Luxembourg elé ke-
rült, majd utólag, az eJeB döntésének fényében vált 
világossá, hogy a Bíróság nem biztosította az emberi 
jogok megfelelő szintjét. Az igen hasonló kérdéseket 
felvető luxembourgi Abdullahi71 és strasbourgi ta-
rakhel72 ügyekben a Dublin rendszer ellentétes meg-
ítélése fényében különösen aggasztó, hogy a Bíróság 
ellenzi a terület eJeB általi emberi jogi vizsgálatát.

A 2/13-as vélemény szerinti, a kölcsönös bizalom 
mindenek feletti – különösen az emberi jogokat is 
felülíró – kikényszerítése azért is meglepő, mert a 
Bíróság itt uniós jogelveket emel alapjogok elé – sőt 
olyan alapjogok elé, amelyeket maga az eU is elsőd-
leges jogforrásaiban rendel védeni. itt nem csupán 
az európai Unióról szóló szerződés 6. cikkére és az 
Alapjogi chartára érdemes hivatkozni, hanem az eu-
rópai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikk (1) 
bekezdésére is, amely szerint az alapjogok a szabad-
ságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

61. Ahogy a Bíróság kifejtette, a strasbourgi mechanizmus „nem járhat azzal a hatással, hogy az Uniót és az intézményeit a belső hatáskö-
reik gyakorlása során az uniós jog szabályainak sajátos értelmezésére kötelezi.” Bíróság, Vélemény, 2/13. sz. ügy, 2014. december 18. 
184. bekezdés.

62. Uo., 191–192. bekezdés.
63. A vélelem ugyanakkor megdönthető. Lásd Bíróság, c–411/10. sz. ügy, n. S. és társai, 2011. december 21.
64. Uo., 193. bekezdés.
65. Uo., 194. bekezdés.

. 66 Bíróság, c–11/399. sz. ügy, Stefano Melloni és a Ministerio Fiscal között folyamatban lévő eljárás, 2013. február 26.

. 67 Vélemény, 13/2. sz. ügy, 2014. december 190–189 .18. bekezdés.
68. „Amennyiben az eJee – mivel megköveteli, hogy az Uniót és a tagállamokat szerződő feleknek tekintsék nemcsak az azon szerződő 

felekkel fennálló viszonyokban, amelyek nem uniós tagállamok, hanem az egymás közötti viszonyaikban is, beleértve azt az esetet is, 
amikor e viszonyokat az uniós jog szabályozza – megkövetelné a tagállamtól, hogy vizsgálja meg az alapvető jogok más tagállam általi 
tiszteletben tartását, noha az uniós jog a kölcsönös bizalmat írja elő e tagállamok között, a csatlakozás alkalmas az Unió alapjául szolgáló 
egyensúly, valamint az uniós jog autonómiájának veszélyeztetésére.” 2/13 vélemény, 194. bekezdés

69. eJeB, M.S.S. v. Belgium and Greece, no. 30696/09., 21 January 2011, § 250–263.
70. Bíróság, c–411/10. és c–493/10. sz. egyesített ügyek, n.S., 2011. december 21.

. 71 Bíróság, c-394/12. sz. ügy, Shamso Abdullahi és a Bundesasylamt között folyamatban lévő eljárás. 2013. december 10.
72.  eJeB, tarakhel v. Switzerland. 29217/12, 04 november 2014.
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térség alapkövei. Az európai parlament73 és az eU 
Alapjogi Ügynöksége74 is a kölcsönös elismerés elve 
fölé helyezi az alapjogokat, amikor szorgalmazza, 
hogy a kölcsönös elismerés elve alapján elfogadott 
instrumentumok vonatkozásában az alapjogok sérel-
mének gyanúja legyen megtagadási ok. Az európai 
nyomozási határozatról szóló irányelvbe75 már sike-
rült is beilleszteni ilyen megtagadási okot.76 

A Bíróság 2/13-as véleménye rámutat az európai em-
beri jogi mechanizmusok „kafkai komplexitására”.77 
A kritikusok szerint azonban ennél jóval többről és 
súlyosabb problémáról van szó: megkérdőjeleződött a 
Bíróság alkotmányos elköteleződése az európai integ-
ráció mellett, sőt a vélemény kifejezetten hátráltatja az 
alapjogok uniós védelmének ügyét.78 

Az uniós jog autonómiájából logikusan valóban 
következhet az, hogy azt mindenek felett – még az 
emberi jogok védelme, és így az eU egyezményhez 
történő csatlakozása felett is – tiszteletben kell tar-
tani, hiszen mindezidáig az autonómia elvéhez való 
szigorú ragaszkodás tartotta életben és fejlesztette je-
lenlegi szintjére az eU jogot. Mindazonáltal „vissza-
tetszést kelthet ez, az uniós jog jelenlegi állapotával 
többé-kevésbé összhangban lévő, keménykezű meg-
közelítés. Ugyanis pár évtizeddel korábban [az uniós 
jog] megszilárdulása nagyban függött az uniós jog 
autonómiájával és sajátosságaival hirtelen szembe-
sített nemzeti alkotmánybíróságok jóindulatától és 
együttműködésre való hajlandóságától. Az autonóm 
uniós jog nemzeti jogrendszerekben történő közvet-
len kikényszeríthetősége – különösen amennyiben 
az a tagállami alkotmányjog által védett értékeket és 
elveket látszott sérteni – megkövetelte a befogadó ol-
dal befogadásra való szándékát, valamint azt is, hogy 
a befogadó oldal eltekintsen a rendelkezésre álló ha-
táskörök gyakorlásától.”79 Most viszont, amikor az 
eU a másik oldalon áll, és az ő jóindulatú együtt-
működésének függvénye a strasbourgi mechanizmus 

zökkenőmentes fejlődése, elutasítja a korábban szor-
galmazott kooperatív alkotmányosság elképzelését, 
és a tagállamoktól elvárt együttműködési kötelezett-
séget nem tartja magára nézve kötelezőnek, sőt egye-
nesen azt állítja, hogy az szembemenne az eU joggal. 

Amikor a Bíróság az eU-t a nemzetközi jog norma-
tív hatásától védi, azt azért teszi, mert aggódik az eU 
autonómiájáért, ami nem más, mint az eU fokozatos 
„alkotmányosodásának” az alapköve. tény, hogy ez 
az alkotmányosodás soha nem történt volna meg, ha 
a Bíróság nem ragaszkodik minden áron az eU jog 
egységéhez, ugyanakkor mostanra ez a szigorú hoz-
záállás inkább az alkotmányosodási folyamat kerék-
kötőjévé vált. 

Úgy tűnik, hogy nem lehet egyszerre ragaszkodni 
az eU jog sui generis autonóm jellegéhez és hivat-
kozni annak haladó alkotmányosságára, felülírva a 
nemzeti jogszabályokat, ideértve az alkotmányokat 
is – ugyanakkor olyankor is az autonómiát felhív-
ni, amikor az eU ellen kíván állni annak, hogy az 
európai államokhoz hasonlatosan, valamely külső 
kontrollnak alávesse magát. Ha a Bíróság komolyan 
gondolná azt a kijelentését, hogy az eU egy olyan 
szervezet, amely különleges alkotmányos jellem-
zőkkel rendelkezik, akkor ahelyett, hogy aggodal-
maskodna az uniós jog autonómiájának részleges 
feladása miatt, készen kellene állnia arra, hogy ezt 
átfordítsa a külső normák tiszteletben tartásának 
politikájára.80 „Eg� modern, liberális olvasatban a nem-
zetközi joggal szembeni több autonómia tulajdonképpen 
kevesebb autonómiát jelenthet.”81 Másképpen fogalmaz-
va, az alternatív autonómia érv túlcsorduló hatása 
az lehetne, hogy az eU jog sui generis alkotmányos 
jellegéből következően azt „belső jogként” kezelje, és 
emiatt potenciálisan felülvizsgálhassa az eJeB. 

 A autonómia körüli vita jól mutatja, hogy az Unió 
egyezményhez való csatlakozásáról, csakúgy mint a 
kölcsönös bizalom és elismerés elvéről folytatott dis-

73. Az európai parlament 2014. február 27-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai elfogatóparancs felülvizsgálatáról 
(2013/2109(inL)).

74. FrA opinion on the draft directive regarding the european investigation order (eio), 2011. február 14. «http://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_uploads/1490-FrA-opinion-eio-Directive-15022011.pdf».

75. Az európai parlament és a tanács 2014/41/eU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határo-
zatról.

76. Az európai nyomozási határozat elismerése vagy végrehajtása megtagadható, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a „megjelölt nyomo-
zási cselekmény végrehajtása összeegyeztethetetlen lenne a végrehajtó államnak az európai Unió működéséről szóló szerződés 6. cikke, 
valamint a charta értelmében fennálló kötelezettségeivel”. 11. cikk (1) bekezdés f) pont.

77. Sionaidh, Douglas-Scott: „A tale of two courts: Luxembourg, Strasbourg and the growing european human rights acquis.” common 
Market Law review. 2006. 43/3. sz. 629–665.

78. Peers, Steve: the cJeU and the eU’s accession to the ecHr: a clear and present danger to human rights protection. 18 December 2014. 
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html, international commission of Jurists, eU court 
opinion a major setback for human rights in europe. 18 December 2014. «http://www.icj.org/eu-court-opinion-a-major-setback-for-
human-rights-in-europe/».

79. Varju Márton: külön marad, ami összetartozik? Az európai Bíróság 2/13 véleménye az európai Unió az európai emberi Jogi egyez-
ményhez történő csatlakozásáról. 2015. február 6. «http://jog.tk.mta.hu/blog/2015/02/kulon-marad-ami-osszetartozik».

80. Wendel, Mattias: Mehr offenheit wagen! eine kritische Annäherung an das Gutachten des euGH zum eMrk-Beitritt. 2014. decem-
ber 21., «http://www.verfassungsblog.de/mehr-offenheit-wagen-eine-kritische-annaeherung-das-gutachten-des-eugh-zum-emrk-be-
itritt/#.VbdWZ0sk9uZ».

81. Van Rossem, Jan Willem: the Autonomy of eU Law: More is Less? in: Between Autonomy and Dependence: the eU Legal order 
Under the influence of international organisations. the Hague, Asser press/Springer. 2013. 42. 
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kurzus, legalább annyira szól az emberi jogok kitel-
jesedéséről, illetve a hatékony európai büntetőjogról, 
mint arról, hogy az eU integráció milyen utat köves-
sen a jövőben. A jelenleg hatályos felemás megoldás 
a szerződésekben vélhetően a mélyebb integrációt 
szorgalmazó kvázi föderalisták és az eU-ra mint 
nemzetközi szervezetre tekintők közötti kompro-
misszum következménye. Most, hogy egyértelművé 
vált, a Bíróság nem hajlandó feloldani a szerződések 
belső feszültségét, elodázhatatlanná vált az Unió ter-
mészetéről szóló politikai döntés meghozatala. 

V. 
Következtetések

A nemzetközi és az uniós jogi források „egyfelől 
kötelezhetik a normát elfogadó államokat valamilyen 
magatartások kriminalizálására, másfelől megtilthat-
ják az államoknak polgáraik zaklatását, jogaiktól való 

megfosztását.”82 A mélyebb integráció értéke nem a 
büntetések bevezetése vagy szigorítása, illetve a ha-
tárokon átívelő, súlyos bűncselekmények definíciós 
elemeinek és minimum szankcióinak harmonizáci-
ója. A posztmodernizmus jellemzői, így az abszolút 
biztonságra való törekvés, az érzelmekre játszó krimi-
nálpolitika, a menedzseri szemléletű büntetőpolitika, 
a bűnözéskontroll modelljének83 előtérbe kerülése, a 
konfliktus áldozat általi reprivatizációja, a punitív po-
pulizmus politikai és pénzügyi összefüggései, a közvé-
leményre reagáló bírói ítélethozatal, amúgy is mind 
egy irányba, a kontrolltársadalom létrejötte és a bün-
tetések szigorítása felé mutatnak.84 

Az európai büntetőpolitika valódi haszna sokkal in-
kább az, hogy a „több európa” igazságügyi szempontból 
„igazságosabb Európát” jelent, amely képes kikényszerí-
teni a közös európai értékeket, mint a jogállamiságot, a 
liberális demokráciát és az emberi jogokat, és életben 
tudja tartani a humanista büntetőjog követelményeit 
az államhatalom korlátozása és az önkény megelőzése 
érdekében, a posztmodern rizikótársadalmak korában.

82. Királ� Tibor: A büntetőhatalom korlátai. Magyar Jog, 1988. 35/9. sz.. 730–743., 739.
83. Packer Herbert L.: the limits of the criminal sanction. Stanford: Stanford University press, 1968. 149–173. 
84. Garland, David: the culture of control. oxford: oxford University press, 2001.
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„A Hitel 1830-ban jelent meg, meglehetősen nehezen olvasható nyelvezettel. Ezért 
korunkban sok érdeklődő rövid idő alatt lemond a Hitel elolvasásáról. 2014-ben gróf 
Széchenyi István szellemi hagyatéka hungarikummá vált, de micsoda hungarikum az, 
amit az „olvashatatlansága” miatt nem lehet – mint kötelező olvasmányt – a gyerme-
keink kezébe adni? A Hitel tartalma szerint a reformkori szemlélet programadó műve, 
a társadalmi változás technológiájának megvalósíthatósági tanulmánya. A Tisztelt Ol-
vasó tapasztalni fogja, hogy ez a mű a ma emberének is szól.
Ami nehéz, de fontos, azzal kapcsolatban feladatunk van! Ennek jegyében írtuk át 
mai magyar nyelvre gróf Széchenyi István fő művét. Célunk, hogy a következő nem-
zedékek számára megkönnyítsük a Hitel megértését, és így lerövidítsük Széchenyi 
gondolatainak kamatozódását. Azok számára készült tehát ez a kötet, akik könnyebb 
erővel akarják megismerni Széchenyi világát.”
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Dolgozik és pihen? A munkaidő fogalmának bő-
vítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítéle-
te nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra*

 Sipka Péter tanársegéd, Debreceni Egyetem – Zaccaria Márton Leó tanársegéd, Debreceni 
Egyetem (Debrecen)

A munkaidő az Európai Unió jogában objektív, uniós jogi fogalomként jelenik meg, amely irányelvi szin-
ten definiált keretek között értelmezendő. Ezt a fogalmat – amely a munkavégzési kötelezettség teljesítése 
mellett a munkavállalót terhelő rendelkezésre állásra is kiterjed – az Európai Unió Bírósága időről időre 
interpretálja ítéleteiben, ezáltal olyan újabb fejlemények mutathatók ki a munkaidő uniós jogi koncepciója 
kapcsán, amelyekkel számolni kell a tagállami jogalkotásban és joggyakorlatban is. A C-266/14. számú 
ítélet explicit módon kimondja, hogy a munkaidő részét képezi a munkavállaló által utazással töltött idő 
abban az esetben, ha a munkavállaló nem rendelkezik állandó munkavégzési hellyel, és tényleges munka-
tevékenységét nem tudja rendszeres napi utazás nélkül teljesíteni. Ilyen módon további kérdéseket vet fel 
e fogalmi bővítés az európai bírósági gyakorlatban már kikristályosodott aspektusokkal való koherencia 
kapcsán, e mellett pedig a „munkaidő” és „pihenőidő” irányelvi elhatárolásához is újabb megfontolások 
fogalmazhatók meg. Mindezen új szempontok hatással lehetnek a magyar munkajogi helyzetre is, így ez 
utóbbiak is vizsgálatra kerülnek.

Bevezető gondolatok

a munkaidő helyes és pontos meghatározása a mun-
kajogi szabályozás egyik leglén�egesebb feladata, mivel 
ez jelenti a felek közötti teljesítés egyik alapvető refe-
renciapontját. ebből következik, hogy a jogalkotónak 
olyan fogalmat kell alkotnia, amely a munka világának 
szereplői számára egyértelmű eligazítást ad arra nézve, 
hogy egy adott tevékenység munkaidőnek minősül-e, 
mert ez képezi a felek közötti elszámolás alapját. eb-
ből adódóan a munkaidő egy látszólag egzakt, azon-
ban szükségszerűen flexibilis fogalom is egyben, mind 
a magyar jogban, mind pedig az európai Unió jogá-
ban.1 A munkaidő definíciós magjának álláspontunk 

szerint a legfontosabb garanciákra kell szorítkoznia, 
mivel a munkaidő-beosztás legalapvetőbb szabályain 
kívül valójában a munkáltató gazdasági és szervezeti 
szükségletein, valamint a felek – célszerűen a szociális 
partnerek – megegyezésén múlik akár annak mértéke, 
de beosztása, elszámolása mindenképpen.2 A legalap-
vetőbb korlátok már-már evidenciaszámba mennek 
– lásd a napi vagy heti maximális munkaidőt, vagy 
a pihenőidő kiadásának munkáltatói kötelezettségét3 
–, azonban úgy tűnik, hogy több tényező is indokolja 
ezen „közhelyek” átgondolását, újragondolását, pon-
tosítását. egyik oldalról a gyakorlat azt mutatja, hogy 
egy tevékenység munkaidőnek minősítése gyakran 
jelent nehézséget a feleknek,4 másik oldalról pedig 

* A tanulmány a k117009, „Az egyenlő foglakoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző Hr tendenciák keretei 
között” című kutatás keretében készült, nemzeti kutatási, Fejlesztési és innovációs Hivatal – nkFiH, szerződés nyilvántartási száma: 
k 117009. (Szerk.)

1. Prugberger Tamás – Nádas G�örg�: európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, compLex kiadó, 2014, 
217–218.

2. John D. R. Craig – S. Michael L�nk (szerk.): Globalization And the Future of Labour Law. cambridge, cambridge University press, 
2006, 174.

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi i. törvény (Mt.) 92. § és 103-106. §-a.
4. Lásd például: Mfv.10.356/2008/11., Mfv.11108/2009/7., Mfv.10.615/2011/4. és Mfv.10.851/2012/4. számú kúriai ítéletek.
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napjaink munkaerőpiacának egyik legalapvetőbb el-
várása a munkáltatókkal szemben a rugalmas, dina-
mikus foglalkoztatási struktúra kialakítása és fejlesz-
tése, amelyben komoly szerepet játszik a munkaidő 
és annak beosztása, akár úgy, mint flexibilis munka-
viszonyok alapja,5 akár, mint klasszikus értelemben 
vett foglalkoztatáspolitikai eszköz. Végeredményben 
a nemzetközi munkajogi előírások is ezen alapvető el-
várásokat és tendenciákat tükrözik.6

továbbmenve azt is látni kell, hogy a munkaidő 
mértékére és számítására vonatkozó garanciális elő-
írások a legfontosabb munkavállalói érdekek közé soro-
landók,7 vagyis a munkavállalókat alapjogi szinten 
megillető8 jogok katalógusában előkelő helyen szere-
pel ez az esetkör az igazságos munkafeltételek kiala-
kítása körében, illetőleg a munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmét és munkahelyi biztonságát is nagy-
mértékben érinti ez a probléma.9 Mindenesetre meg-
állapítható, hogy a munkavállalók érdekeit a stabil, 
kiszámítható szabályok szolgálják leginkább, hiszen a 
munkáltató általában véve egyébként is széleskörű jo-
gosultságokkal bír a munkaidő tekintetében.10 termé-
szetesen ezek az érdekek – akár a kérdés anyagi vonza-
tát is tekintve – az esetek kisebb részében esnek egybe 
a munkáltatói érdekekkel, azonban a törvényi garan-
ciák és a felek szabad megállapodásának lehetősége 
végeredményben mindkét fél érdekeit szolgálhatja.11

Mindazonáltal az előző bekezdésben felvetett stabi-
litás és kiszámíthatóság csak a munkavállalók bizonyos 
csoportjait érinti közvetlenül és ténylegesen,12 hiszen 
az egyenlőtlen, rugalmas munkaidő-beosztásban dol-
gozó munkavállalók, vagy éppen azok, akik rendsze-
resen túlmunkára kötelesek, nem biztos, hogy kellő-
en stabilnak érzik helyzetüket, ami persze az adott 
munkajogviszony természetéből adódik. Jelen tanul-
mány tárgyát éppen egy más szempontból, de szintén 
különleges helyzetben lévő munkavállalói csoport, 
konkrétan az állandó munkavégzési hell�el nem rendelke-
zők munkaidő-számítási szabályainak új fejleményei 
és alapvető sajátosságai képezik, ugyanis azon mun-
kavállalók, akiknek tényleges munkavégzési helyük 
eltér a beosztás szerinti munkahelytől, és ebből adó-
dóan rendszeres, napi szintű, munkaidőben teljesített 

utazással tudják csak ellátni munkaköri feladataikat, 
egyértelműen speciális helyzetben vannak a munka-
időben történő utazások tekintetében. 

A következő néhány oldalban megkísérlünk néhány 
gondolatot hozzáadni a munkaidő irán�elvi és mag�ar 
munkajogi fogalmához is. Figyelembe vesszük az Eu-
rópai Unió Bíróságának eg� aktuális ítéletét13, amely 
kimondta, hogy a 2003/88/ek  irányelv 2. cikkének 
1. pontját úgy kell értelmezni, hogy amikor a mun-
kavállalók nem rendelkeznek állandó, vagy szokásos 
munkavégzési hellyel, „munkaidőnek” minősül az 
az utazási idő, amelyet e munkavállalók a lakóhelyük, 
valamint a munkáltatójuk által kijelölt első és utolsó 
ügyfél közötti mindennapos utazással töltenek.

Az ítélet segítségével röviden felidézzük az irán�adó 
esetjogot, egyúttal kitérünk a fogalmi bővülés jelentőségé-
re, valamint a magyar munkajogi gyakorlatban megjelenő 
hasonló problémák lehetséges megoldására is.

II. 
A C-266/14. számú ítélet áttekintése

előzetesen elmondható, hogy az európai bírósági 
gyakorlatban – de markáns módon a magyarban – 
sem merült fel eddig az itt tárg�alandó kérdés, ugyanak-
kor a Bíróság ítélete kifejezetten hozzáad a munkaidő 
2003/88/ek irányelv szerinti fogalmához, jóllehet az 
itt tárgyalt kérdések – így például munkavégzés és ren-
delkezésre állás hatóköre, munkaidő és pihenőidő vi-
szonya, a munkaidő beosztása – már több alkalommal 
megjelentek a Bíróság gyakorlatában. ebből adódóan 
akár az ítéletekben eddig kifejtettek egyenes folyta-
tásának is tekinthető ez a döntés még akkor is, ha a 
változó munkahelyen dolgozó utazó munkavállalókat 
érintő jogi problémák valóban speciálisak. Az esetben 
felmerült kérdések elsődlegesen a munkaidő irányelv 
szerinti fogalmát hivatottak tisztázni a változó mun-
kahelyre beosztott utazó munkavállalók esetében. 

A tényállás szerint a munkáltató (T�co Integrated 
Fire & Securit� Corporation Servicios SA) egy több tarto-
mányban is működő cég, amely biztonsági rendszerek 

5. Arturo Bronstein: international and comparative Labour Law: current challenges. Genf, international Labour organization, 2009, 12.
6. Silvana Sciarra: national and european public policy: the Goals of Labour Law. in: Gu� Davidov – Brian Langille (szerk.): Boundaries 

and Frontiers of Labour Law. porltand – oregon, Hart publishing, 2006, 251.
7. Kiss G�örg�, Munkajog. Budapest, osiris kiadó, 2005, 155–156.
8. ezt tükrözi az európai Unió Alapjogi kartájának 31. cikke és az Alaptörvény XVii. cikk (3) és (4) bekezdése.
9. Az európai parlament és a tanács 2003. november 4-i 2003/88/ek irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól preambulum 

2., 4., 1. cikk (1) bekezdés, 6. cikk, 12. cikk, 13. cikk. 
10. Radna� József: A munkaidő megszervezésére vonatkozó közösségi jogi szabályok alkalmazása a magyar munkajogban. pécsi Munkajogi 

közlemények. 2010. 1. sz. 83.
11. Prugberger Tamás: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. Miskolc, novotni kiadó, 2013, 127.
12. Ugyanakkor a közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyában alapvető elvárásnak számít ez a fajta stabilitás. Lásd a 

magyar példát: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi cXciX. törvény (kttv.) 88-99. §, illetve Hazafi Zoltán (szerk.): A közszol-
gálati tisztviselőkről szóló törvény magyarázata. «http://magyaryprogram.kormany.hu/download/2/51/90000/01_20120331_a_kttv_
magyarazata_Arop225_online.pdf» (2016.03.23.), 2012, 189–206. 

13. c-266/14. Federación de Servicios privados del sindicato comisiones obreras (cc.oo.) kontra tyco integrated Security SL és tyco 
integrated Fire & Security corporation Servicios SA.
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üzembe helyezésével és karbantartásával foglalkozik. 
2011-ig munkavállalói állandó munkavégzési helyen 
dolgoztak, ugyanis számos vidéki irodával rendel-
kezett a munkáltató,14 így a munkavállalók az egyes 
irodákból könnyen el tudták érni a tényleges mun-
kavégzési helyet.15 e rendszer azonban financiális és 
munkaszervezési okok miatt 2011-ben megváltozott, 
és valamennyi munkavállalót a madridi központhoz 
osztották be, a regionális irodákat felszámolták. A 
munkavállalók a továbbiakban már nem élvezhették 
a regionalitás kényelmét, hiszen a tényleges munka-
végzési helyek az adott tartományon belül bárhová, de 
akár egy messzebb eső tartományba is átkerülhettek. 
A munkavállalóknak ezen távolságokat napi szintű autós 
utazással kellett áthidalniuk.16

A munkáltató következetes gyakorlata szerint a 
munkavállalók által szolgálati gépjárművel megtett azon 
utak, amelyek a munkavállalók lakhelyére és az első, 
valamint az utolsó ügyfélhez történő kiszállással tel-
tek, nem munkaidőnek, hanem pihenőidőnek minősültek, 
így az elszámolásra és díjazásra sem került ezek vonat-
kozásában. A munkáltató ugyanis úgy tekintett ezekre 
az időtartamokra, mint amelyekben a munkavállalók 
nem végeztek munkát, ergo pihentek, mivel az ő mun-
kaköri feladataik nem az adott távolság megtételét, 
hanem az adott, a munkáltató általi helyen és időben 
meghatározott munkavégzést foglalták magukban; 
következésképpen ezeket az időtartamokat a munkál-
tató egyfajta speciális szabadidőnek tekintette.

A rendszer összességében egyszerű volt: a munka-
vállalók szolgálati gépjárművel minden nap saját lakóhe-
lyükről indultak az első kiszállási helyre, majd oda is tértek 
vissza a nap végén, miután valamennyi címen végez-
tek.17 Az első időpont és hely mindig ismert volt, mert 
az aznapi helyeket és időpontokat a munkáltató előző 
nap hozta a munkavállalók tudomására egy telefonos 
alkalmazás segítségével, amelyet az általa átadott szol-
gálati mobiltelefonon kaptak meg a munkavállalók. 
Azonban a munkavégzést lezáró időpont szinte soha 
nem volt ismert a dolgozók előtt, mivel – kihasználva 
az elektronikai eszközök nyújtotta lehetőségeket – a 
munkáltató szabadon változtathatta a címek mennyi-

ségét, sorrendjét napközben, akár el is vehetett ezek-
ből, hozzá is adhatott ezekhez.18 A telefon és egy másik 
alkalmazás segítségével a munkavállalók az elvégzett 
feladatokról beszámolási kötelezettséggel tartoztak a 
munkáltatónak a feladat elvégzése után. A munkáltató 
állítása szerint a címtől címig történő utazás időtarta-
ma alatt a munkavállalóknak nem kellett elérhetőnek 
lenniük, akár ki is kapcsolhatták telefonjaikat.19

A munkáltató tehát a napi munkaidő számításánál 
teljes mértékben kihagyta a lakóhely és az ügyfelek 
közötti utazás időtartamát,20 azon az alapon, hogy az 
utazás időtartama alatt nem történik tényleges munkavég-
zés, következésképpen az pihenőidőnek minősül. A 
munkavállalók helyzetével kapcsolatosan azt is megál-
lapította az előterjesztő bíróság,21 hogy a tartományo-
kon belül a tényleges munkavégzési helyek a lehető 
legváltozatosabbak voltak, ebből adódóan az utazási 
távolságok akár a napi 100 km-t, forgalomtól függő-
en pedig a 2-3 órányi időtartamot is elérhették.22 a 
munkavállalók által megteendő távolságot tovább nö-
velte az is, hogy a munkavállalóknak legalább hetente 
egyszer a lakóhelyükhöz közeli szállítási logisztikai 
ügynökséghez is be kellett térniük a munkavégzéshez 
szükséges anyagok, berendezések felvétele céljából.23

Jelentősége van az ügyben annak is, hogy 2011 előtt a 
munkáltató eltérően, a munkavállalók számára kedve-
zőbben számította a munkaidőt, ugyanis teljes egészé-
ben munkaidőnek tekintette a vidéki irodákba történő meg-
érkezéstől az oda szolgálati autóval történő visszaérkezés 
időpontjáig terjedő időtartamot.24 Vagyis véleményünk 
szerint a munkáltató a munkaidő számítására eltérő 
elvet kívánt alkalmazni az alapján, hogy az adott na-
pon mi a munkavállalók kiindulási és visszaérkezési 
helye, méghozzá azért, mert időközben célszerűségi 
okból a munkavállalók lakóhelyéhez közelebb eső vi-
déki irodákat kiiktatta ebből a munkaszervezetből.

Az eset tényállása alapján tehát tisztán kivehető a 
jogi probléma az ügyben, és az is jól látható, hogy a 
munkáltató által alkalmazott munkaidő-számítási eljárás 
súl�osan károsította a munkavállalók érdekeit, elég csak 
az utazással járó folyamatos koncentrációra, fáradtság-
ra, de magára az elvesztett, „kihasználatlan” időre is 

14. Az ítélet 8. és 9. pontja.
15. itt szükséges megjegyezni, hogy a 2011 előtti munkahelyek sem voltak teljes mértékben állandók, mert a munkavégzés végeredmény-

ben nem az irodákban történt, de mivel az irodákat földrajzilag éppen úgy helyezték el, hogy az irodákhoz „körzetek” tartoztak, ezért 
egyértelmű, hogy korábban a változó-állandó munkavégzési hely problematikája fel sem merült. ezzel kapcsolatosan lásd: Kun Attila: 
A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka esetei – elhatárolási kérdések i. rész. Munkaügyi 
Szemle. 2006. 4. sz. 52–54. és Kun Attila: A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka esetei – 
elhatárolási kérdések ii. rész. Munkaügyi Szemle. 2006. 5. sz. 45–48. 

16. Az ítélet 9., 10. és 11. pontja.
17. Az ítélet 11. pontja.
18. Az ítélet 14. pontja.
19. A munkáltató eme utóbbi érvvel próbálta azt igazolni, hogy az utazási időben a munkavállalókat nem terhelte rendelkezésre állási 

kötelezettség.
20. Az ítélet 15. pontja.
21. Audiencia nacional.
22. Az ítélet 12. pontja.
23. Az ítélet 13. pontja.
24. Az ítélet 16. pontja.
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gondolni, nem is beszélve a munkaidő kapcsán koráb-
ban már említett stabilitás teljes hiányáról. 

III. 
Pihenés-e az utazás, avagy a munkaidő 

irányelvi fogalmának értelmezése

Az eljáró bíróság általi felvetés egyszerűnek tűnhet: 
a 2003/88 irán�elv 2. cikkének 1. pontját úgy kell-e értel-
mezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló 
körülmények között, amikor a munkavállalók nem 
rendelkeznek állandó vagy szokásos munkavégzési 
hellyel, az e rendelkezés értelmében vett „munkaidő-
nek” minősül-e munkavállalóknak a lakóhely és az ügy-
felek közötti utazással töltött ideje.25 A feltett kérdésre 
a Bíróság igenlő választ adott, azaz munkaidőnek mi-
nősítette a szokásos munkavégzési hellyel nem rendelkező 
munkavállalók esetében a lakóhel� és az üg�felek közötti 
utazással töltött időt.

Az eset jelentősége abban áll, hogy a Bíróság magá-
nak a végkövetkeztetésnek a kimondásával alakítja, 
pontosabban érdemben tágítja a munkaidő fogalmát. 
Az utazó munkavállalók esetében az utazási idő tel-
jes egészében munkaidővé minősítése fontos lépés az 
irányelv céljainak26 megvalósítása érdekében, hiszen 
az utazó munkavállalók jelenléte – és általában a vál-
tozó munkavégzési hely alkalmazása27 – egyáltalán 
nem egyedi jelenség, így a Bíróság egy létező, kisebb 
részben elméleti, nagyobb részben gyakorlati problé-
mát kellett, hogy megoldjon ebben az esetben.

A munkaidő fogalmába természetesen nem kizárólag a 
tén�leges munkavégzés számítandó be,28 így a munkavál-
laló rendelkezésre állási kötelezettségének teljesítése 
hasonlóképpen beszámít a munkaidőbe még akkor is, 
ha annak díjazása függhet a rendelkezésre állás típu-
sától.29 A munkaidő fogalmának tisztázása azért is bír 
jelentőséggel, mert az ekként minősített időtartamok 

alapjaiban határolják be a munkavállaló által kötele-
zettségteljesítéssel töltendő időt, vagyis nem kizáró-
lag a munka díjazása szempontjából van jelentősége 
ennek a kérdésnek.30

érdemes röviden megemlíteni azt is, hogy a mun-
kaidő koncepciójának lényegi elemét képezi annak a 
kérdésnek a megválaszolása, hogy mely időtartamok, és 
miért számítandók össze a tén�leges munkavégzéssel töltött 
időtartammal. A rendelkezésre állás jelentőségét szük-
ségtelen hosszasan taglalni,31 azt ugyanakkor érde-
mes megemlíteni, hogy a rendelkezése állás tartalma, 
mikéntje, fajtái, sokfélék lehetnek.32 Mindenesetre a 
rendelkezésre állás fogalmának kulcsmomentuma a 
munkára képes állapot fenntartása és a munkaválla-
ló azon kötelezettségének teljesítése, amely alapján a 
munkavállaló tényleges munkavégzés hiányában is 
úgy kell, hogy eljárjon, hogy tényleges feladatteljesí-
tés is lehetővé váljon.33 Az természetesen indokolatlan 
és lehetetlen elvárás lenne a munkavállalókkal szem-
ben, hogy szó szerint bármikor és bármilyen formá-
ban elérhetőek és munkára képesek legyenek, ugyanis 
a munkaidő és a pihenőidő törvényi, irányelvi szabá-
lyai többek között éppen az ilyen fajta korlátozásokat 
fogalmazzák meg.

Az ítéletben megjelenik az az elv is,34 amely sze-
rint a munkaidő és a pihenőidő elkülönítése szigorú 
és egyértelmű kell, hogy legyen, ugyanis munkaidő 
és pihenőidő egymást kizáró fogalmak, vagyis a mun-
kavégzésen kívüli, és a rendelkezésre állási időn 
kívüli időtartamokat pihenőidőnek kell tekinteni 
függetlenül azok elnevezésétől, vagy beosztásának 
módjától. A koncepció lényege szerint a munkaidő 
és pihenőidő közötti átmeneti időtartam fogalmilag 
nem létezik az irányelv szerint,35 ebből adódóan az íté-
letben felmerült utazási időtartam kapcsán az a va-
lódi kérdés, hogy az rendelkezésre állási kötelezett-
ség teljesítésének, vagy pihenőidőnek minősül-e.36 
tényleges munkavégzésről természetesen azért nem 
beszélhetünk, mert az esetben szereplő munkaválla-

25. Az ítélet 21. pontja
26. Lásd a 2003/88/ek irányelv preambulumának (5) bekezdését.
27. A változó munkavégzési hellyel kapcsolatosan lásd: Kiss G�örg� – Berke G�ula: kommentár a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

i. törvényhez. Budapest, complex kiadó, 2012, 198–199.
28. Lásd a c-151/02. Landeshauptstadt kiel kontra norbert Jaeger ítélet konklúzióját.
29. A magyar jogban az ügyelet és a készenlét közötti különbséget az Mt. egyértelműen meghatározza (Mt. 110. § (4) bekezdés). 
30. Kardkovács Kolos (szerk.): Az új munka törvénykönyvének magyarázata. Budapest, HVG-orAc Lap- és könyvkiadó kft., 2012, 173.
31. Kiss: i.m. 153–162.
32. Prugberger Tamás: A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság várható új magyar jogi szabályozásának kérdéséhez. Jogtudományi közlöny. 

2011. 11. sz. 539–549.
33. Kiss – Berke: i.m. 381–382.
34. Az ítélet 25. és 26. pontja.
35. Lásd a 2003/88/ek irányelv 1. cikk (2) bekezdésének 1. és 2. pontját, ezek alapján ugyanis munkaidő az az időtartam, amely alatt 

a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően, pihenőidő pedig az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek. Jól látható tehát, hogy a pihenőidő 
fogalma csak a munkaidő fogalmába nem tartozó időtartamok mentén határozható meg.

36. ezen a ponton kell megjegyezni, hogy e fogalmak kissé nehézkes értelmezését nem könnyíti meg a magyar Mt. sem, abban ugyanis 
explicit módon nem része a munkaidő fogalmának a rendelkezésre állás időtartama, ugyanakkor arra az Mt. két, egymástól független 
szabályából – munkaviszony fogalma és rendkívüli munkaidő – lehet következtetni. Az irányelv e tekintetben egyértelműbbnek tűnik, 
és szigorúbb szemléletmódot vesz alapul a munkáltatókkal szemben.
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lók munkaköri feladatai között utazás, autóvezetés 
nem szerepelt.37

persze – ha elfogadjuk azt a jogmagyarázatot, amely 
szerint a tényleges munkavégzést előkészítő utazási 
időtartam nem minősül rendelkezésre állásnak, vagy-
is pihenéssel töltött időnek számít – az a kérdés is fel-
merül, hogy az utazás melyik része, illetőleg milyen fajta 
utazás minősülhet pihenésnek, ad absurdum az a kérdés 
is feltehető, hogy mi minősül pihenésnek. Utóbbi ma-
gyarázata elméleti és gyakorlati szempontból is tisz-
tázottnak tűnik, habár a pihenőidő kétségkívül csak a 
munkaidő fogalmának relációjában értelmezhető vé-
leményünk szerint. érdekesnek tartjuk a munkáltató 
érvelését,38 amely szerint azért nem tekinthető mun-
kaidőnek az említett utazási időtartam, mert a munka-
vállalók munkaköri feladatai nem utazásról szólnak, 
vagyis ő nem utazási, sofőri feladatok ellátására kötött 
munkaszerződést a munkavállalókkal, vagyis nem le-
het munkaidő az, ami nem tartozik a munkavállaló 
munkakörébe. A munkáltató ennek alapján mintegy 
„munkakörön kívüli” időnek tekinti az utazási időt, 
amit jobb híján pihenőidőnek titulál, mondván, hogy 
munkavégzés hiányában a munkavállaló pihen.39

érdemes megjegyezni, hogy a munkáltató ezen 
érvelése – bár nyilvánvalóan téves, de – két ponton 
figyelemre méltó. egyik oldalról természetesen való-
ban nem számítandó munkaidőnek az az időtartam, amely 
alatt a munkavállaló munkakörön kívüli feladatokat vé-
gez, például szívességből vagy szabadidejének terhére, 
vagyis „munkakörön kívüli.” Másik oldalról pedig a 
munkáltató arra helyesen mutat rá, hogy az irányelv 
szerint a munkaidőnek nem minősülő időtartamokat kell 
pihenőidőnek tekinteni, abban azonban téves az érvelés 
– és ez az ítélet egyik legfontosabb megállapítása –, 
hogy csak azért nem tekintendő munkaidőnek egy 
időtartam, mert az alatt nem történik tényleges mun-
kavégzés, ugyanis ez utóbbi rendelkezésre állásnak 
minősülhet, ami viszont a munkaidő részét képezi.40

ebben az értelemben az utazási időt lényegében a 
rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének kell tekinte-
ni, de talán pontosabban fogalmazunk akkor, ha azt 
a munkavégzés eszközének – a magyar munkajogi 
fogalmak szerint akár munkavégzést előkészítő és be-
fejező tevékenységnek – kell tekinteni, ami valójában 
nem is rendelkezésre állás, hanem tényleges munka-
idő.41 A munkavállaló ugyanis nem tudná a munkáját 
szerződésszerűen elvégezni a szükséges utazás nélkül, 
ez pedig a munkáltató terhére kell, hogy essen, hiszen 

a munkaköri feladatokat és a munkavégzés helyét, 
módját is ő maga jelöli ki, és ő maga felelős a mun-
ka megszervezéséért. Vagyis a munkáltató egy ilyen 
esetben alaptalanul hivatkozik elszámolási, esetleg 
gazdasági észszerűségre a munkavállaló számára ked-
vezőtlenebb munkaidő-elszámolás igazolása kapcsán, 
hiszen a munkaidő beosztásával a saját érdekeinek 
megfelelően gazdálkodhat.

Valójában az is nehezen lenne vitatható, hogy pi-
hen-e a munkavállaló, ha utazik, mert egyik oldalról, 
még ha ténylegesen ki is tud kapcsolódni – tipikusan 
tömegközlekedési eszközön –, akkor sem érheti el az 
ilyen „pihenés” a pihenőidők valódi célját, másik ol-
dalról pedig a munkavállaló azért sem pihenhet utazás 
alatt, mert tén�legesen a munkaköri kötelezettség teljesíté-
sének előkészítéséről, szükségszerű eleméről beszélhetünk. 
Ha a munkáltató ez alapján akként szenved el ver-
senyhátrányt, hogy a munkaidő-beosztást nem tudja 
racionalizálni a kiugróan sok „üres” időtartam, vagyis 
utazás miatt, úgy lehetősége van a munkát másképpen 
megszervezni. röviden: az irányelv fogalma kizárja a 
munkaidő és a pihenőidő közötti átmeneti, köztes időtartam 
alkalmazását, ilyen ugyanis fogalmilag nem létezhet, 
márpedig a munkavégzés szükséges eszközének te-
kintendő utazási időtartam teljes mértékben az előbbi 
fogalmi körbe kell, hogy tartozzon. 

A fogalom kitágítása tehát egy speciális esetben tör-
tént meg, azonban mindenképpen azt mutatja, hogy 
az európai Unió Bírósága az irányelvet egyre inkább 
annak szellemiségével összhangban értelmezi, és a 
munkaidő fogalmába ezentúl beletartozhatnak azon idő-
tartamok, amel�ek a munkavégzés eszközei, de nem járnak 
tén�leges munkavégzéssel, és valójában nem rendelke-
zésre állási kötelezettséget jelenítenek meg. A hang-
súly az irányelvi definíció „munkát végez” részén van, 
ugyanis a munkavégzés helyére történő eljutás – nem 
állandó munkahely esetén – a tényleges munkavégzés-
sel tekintendő egyenértékűnek.

IV. 
A releváns európai bírósági esetjog konti-

nuitása

Az ítélet vázlatos áttekintése után, de még a dön-
tés magyar joggyakorlatra gyakorolt potenciális ha-
tásának bemutatását megelőzően fontosnak tartjuk a 

37. Ugyanakkor a tényleges munkavégzés hiányából nem következtethetünk arra, hogy az adott időtartam biztosan nem minősül munka-
időnek, ugyanis Bot főtanácsnok indítványának 61. pontjában arra is rámutat. hogy ahhoz, hogy egy adott időtartamot munkaidőnek 
lehessen minősíteni három feltétel – az indítvány 31. pontja szerint térbeli (a munkahelyen tartózkodásra való kötelezettség), hatalmi 
jellegű (a munkáltató rendelkezésére állási kötelezettsége) és szakmai (munkatevékenység végzésére való kötelezettség) – egyidejű 
fennállása szükséges, márpedig ezek ebben az esetben kétségkívül fennállnak. Lásd: yves Bot főtanácsnoki indítványa a c-266/14. 
Federación de Servicios privados del sindicato comisiones obreras (cc.oo.) kontra tyco integrated Security SL és tyco integrated 
Fire & Security corporation Servicios SA ügyben, 2015. 06. 11.

38. Az ítélet 16. és 17. pontja
39. Az ítélet 16. pontja.
40. Lásd a már idézett irányelvi munkaidőfogalmat.
41. Az ítélet 32. pontja.
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munkaidő fogalmát értelmező korábbi esetjog keretei között 
elhel�ezni az ítéletet, ugyanis véleményünk szerint az 
ítélet jelentősége éppen az, hogy az irányelvi fogal-
mat, egyúttal annak gyakorlati értelmezését követke-
zetesen tovább viszi, és olyan megállapításokat tesz, 
amelyek a jövőben akár általánosságban, vagyis nem 
kizárólag változó munkahely esetén irányadók.

A munkaidő és pihenőidő elhatárolása ennyire 
egyértelműen még nem jelenik meg a  c-173/99.42 
számú döntésben, azonban a Bíróság a 2003/88/ek 
irányelv elődjének számító 93/104/ek irányelvet43 
alapul véve arra a következtetésre jut,44 hogy a mun-
kaidőhöz kapcsolódó munka- és szociális jogi normák a kö-
zösségi szociálpolitika alapkérdései közé tartoznak. ennek 
megfelelően azok irányelvi formában is testet öltenek,  
hiszen valamennyi tagállamban ki kell alakítani a 
munkavállalók érdekeit is szem előtt tartó olyan rend-
szert, amely  a munkavállalók munkahelyi biztonsá-
gát is szem előtt tartja. Ugyanakkor az ítélet szerint 
az irányelv csak minimumstandardokat határoz meg, 
vagyis azoktól a tagállamok – a munkavállalók javára 
– el is térhetnek, de erre nézve jogalkotási kötelezett-
ség nem terheli őket. 

Az ítélet másik fontos megállapítása a munkaidő-
höz kapcsolódó fogalmi keretek objektív, közösségi ala-
pon történő meghatározása. A Bíróság nézete szerint 
a munkaidőszabályok csak akkor lehetnek igazán 
hatékonyak, ha azok értelmezési kereteit egységesen 
fogják fel a tagállamok, így a munkaidő, pihenőidő, 
szabadság, stb. koncepciók mind közösségi (uniós) 
fogalmaknak számítanak, amelyektől a tagállamok 
úgy semmiképpen sem térhetnek el, hogy a nemze-
ti jogalkalmazás és jogértelmezés aláássa ezek haté-
kony érvényesülését.

A jelen írás alapjául szolgáló ítéletben megjelennek 
ezek az elvek, hiszen egyik oldalról a Bíróság a mun-
kaidő fogalmát annyiban mindenképpen rugalmasan 
közelíti meg, hogy abba az irányelvi definíción túl a 
tagállami gyakorlatok alapján más időtartamok is be-
letartozhatnak. Másik oldalról e fogalmakra a Bíróság 
– éppen a kikristályosodott esetjog alapján – objektív, 
uniós jogi fogalmakként tekint, amik így egyformán 
védik valamennyi tagállam munkavállalóinak alap-
vető érdekeit.

Az utazási idő munkaidővé minősítése vonatkozá-
sában kulcsszerepe van a korábbi esetjog azon szegmen-
sének, amely a rendelkezésre állás jogi természetéről, 
illetőleg a tényleges munkavégzéssel töltött idő és a 
rendelkezésre állás viszonyát járja körül. eme össze-
függésben mindenképpen szót kell ejteni a C-437/05.45 
számú ítéletről, amelyben a Bíróság kimondja, hogy 
munkaidőnek számít az olyan ügyelet is, amely során a 
munkavállaló a munkáltató által kijelölt hel�en „munká-
ra várva”46 tölti idejét, tekintve, hogy ez az időtartam 
a tényleges munkavégzést kiegészítő rendelkezésre 
állásnak számít. Véleményünk szerint a „munkára 
várás” analógiája akceptálható a munkába való elju-
tással, hiszen utóbbi a munkavégzés elmaradhatatlan 
eszköze, kelléke, előbbi pedig azt teszi lehetővé, hogy 
a munkavállaló ténylegesen munkát végezzen. ilyen 
értelemben e két fogalom nézetünk szerint parallel, 
így pedig az újabb ítélet utazási idő „munkaidőként” 
történő minősítése melletti érvei még inkább alátá-
masztottnak tűnnek. A „tevékenység nélküliség” vég-
eredményben a tényleges munkavégzési kötelezettség 
ellátását segíti elő.47

Szintén lényeges mérföldkő a C-14/04.48 számú íté-
let, amiben a Bíróság megerősítette, hogy munkaidő 
és pihenőidő között az irányelvi előírások nem határoznak 
meg olyan köztes kategóriát, amely egyik időtartamba sem 
tartozik bele,49 ebből pedig az következik, hogy bizo-
nyos, munkavégzés szempontjából inaktív időszako-
kat is munkaidőnek kell tekinteni, habár ezek díjazá-
sa természetesen eltérhet egymástól.50 A Bíróság azt is 
kifejti, hogy bizonyos inaktív időszakok szükségkép-
pen együtt járnak a munkavégzéssel,51 ezek elválasz-
tása pedig a munkaidőn belül lényegében lehetetlen, 
még ügyelet – azaz nagyobb részt tényleges munka-
végzés nélküli rendelkezésre állás – esetén is. Véle-
ményünk szerint is indokolatlan lenne ilyen jellegű 
megkülönböztetést tenni, különösen a tanulmány fő 
témáját képező esetben, ahol az utazással töltött idő-
tartam álláspontunk szerint inaktívnak sem tekinthe-
tő. inaktív lenne akkor, ha a munkavállalók szimplán 
otthon vagy a munkáltató telephelyén várnák a kiszál-
lás időpontját és helyét magában foglaló utasítást, de 
az az időtartam, ami alatt a munkavállalóknak el kell 
jutniuk a tényleges munkavégzési helyre, nem lehet 

42. c-173/99. the Queen kontra Secretary of State for trade and industry, ex parte Broadcasting, entertainment, cinematographic and 
theatre Union (BectU).

43. A tanács 1993. november 23-i 93/104/ek irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól.
44. Maga a jogkérdés a munkavállalók éves fizetett szabadsághoz való jogával volt kapcsolatos, amely alapvető jog explicit módon megje-

lenik a 2003/88/ek irányelv 7. cikkében is.
45. c-437/05. Jan Vorel kontra nemocnice Český krumlov.
46. c-437/05. számú ítélet 20. pontja.
47. c-437/05. számú ítélet 28. pontja, amellyel párhuzamos indokokat tartalmaz a tanulmány tárgyát képező ítélet 32. pontjával.
48. c-14/04. Abdelkader Dellas és társai kontra premier ministre és Ministre des Affaires sociales, du travail et de la Solidarité.
49. c-14/04. számú ítélet 43. pontja.
50. Ugyanakkor a díjazást érintő kérdések nem tartoznak a munkaidő irányelv tárgyi hatálya alá.
51. c-14/04. számú ítélet 47. és 48. pontja.



Sipka–Zaccaria: DolgoZik éS pihen? a munkaiDő fogalmának bővítéSe... 455

inaktív, ebből az is következik, hogy azt inkább tény-
leges munkaidőnek, mintsem rendelkezésre állásnak 
kell tekinteni. Utóbbi érveket erősítheti az esetjog né-
hány további, nagy jelentőségű ítélete.52

Összegezve a leírtakat megállapítható, hogy a munka-
idő irányelvi fogalma nem kizárólag a munkahelyen való 
fizikai jelenlétet vagy a tényleges munkaköri tevékenységgel 
töltött időt kell, hogy jelentse, hanem a rendelkezésre ál-
lás bármely formáját, illetőleg azokat az időtartamokat 
is – tipikusan utazást –, amelyek munkavállaló általi 
teljesítése a munkavégzési kötelezettség ellátásának 
feltételei, eszközei. A következőkben azt vizsgáljuk 
meg, hogy a fentebb tett megállapítások mennyiben 
és miképpen jelennek meg a magyar jogban.

V. 
Az eset jelentősége a magyar bírói gya-

korlat szempontjából

A mag�ar munkajogban a munka törvén�kön�ve a 
munkaidőt az EK irányelvtől eltérően határozza meg. e 
szerint munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezde-
tétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a mun-
kavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevé-
kenység tartama.53

A két fogalom összevetéséből az következik, hogy 
a magyar szabályozás a munkaidő fogalmát a munkavég-
zésre előírt időben határozza meg, szemben az irányelv 
azon megállapításával, hogy a munkavállaló munkate-
vékenységének (beleértve rendelkezésre állását) ideje 
a munkavégzés. Az Mt. lényeges eleme ugyanakkor, 
hogy a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és be-
fejező tevékenység tartalmát is munkaidőnek minősíti 
(Mt. 86. § (2) bekezdés).54 

Az Mt. 86. § (2) bekezdése szerint előkészítő vagy be-
fejező tevékenység minden olyan feladat ellátása, ame-
lyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan 
szokás szerint és rendszeresen, adott utasítás szerint 
kell elvégezni.

A magyar szabályozás érdekessége, hogy az Mt. 86. 
§ (3) bekezdés alapján nem minősül munkaidőnek a ké-
szenléti jellegű munkakört kivéve a munkaközi szünet, 
továbbá a munkavállaló lakó-, és tartózkodási helyéről 
a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munka-
végzés helyéről a lakó-, vagy tartózkodási helyre törté-
nő utazás tartama.

ez utóbbi jogszabályi rendelkezés a Bíróság fenti 
ügyének fényében bizonyos esetekben újraértelmezen-
dő, hiszen az európai bírósági ítélet alapján nem tartható 

fenn minden esetben az Mt. 86. § (3) bekezdés b) pont-
jában rögzített, utazási időt teljes egészében a mun-
kaidőből kizáró rendelkezés, hiszen a korábbiakban 
kifejtettek alapján az értelmezhető egyfajta előkészí-
tő tevékenységnek is, amely pedig a munkaidő kö-
rébe esik. ebből adódóan vagy a bírói gyakorlatban 
várható változás, vagy pedig jogalkotói lépésre vár az 
ellentét feloldása. 

A korábbi hazai bírói gyakorlat az utazási idő kap-
csán azt az álláspontot alakította ki, hogy a munkába 
járás ideje, illetőleg a hazautazási idő nem minősül mun-
kaidőnek abban az esetben sem, ha a munkáltató utasí-
tására külföldre utazik a munkavállaló, ha azonban az 
utazás munkavégzés céljából történik és a munkavég-
zési helyről indul, akkor utazási időnek tekinthető.55

Mindazonáltal megállapítható, hogy az utazási idő, 
illetőleg a munkaidő ezen szegmensét tekintve a bírói 
g�akorlat nem eg�séges, ugyanakkor a tyco ügyhöz ha-
sonló tényállás a bírói gyakorlatban – legalábbis kúri-
ai szinten – nem került még elbírálásra.

Az utazási idő megítélése, illetőleg a munkaidő értelme-
zése kapcsán több olyan kúriai ítélet is született azonban, 
amely megállapításai jelen téma tekintetében rele-
vánsnak mondhatók, így azok átgondolása a feldolgo-
zott európai bírósági ítélet fényében fontos megállapí-
tásokat eredményezhet a jövőbeli joggyakorlatra, sőt 
akár jogalkotásra nézve is. 

ilyen döntés a Kúria Mfv.10.617/2011/4. sorszámú íté-
lete, amely tényállása szerint a munkavállaló készenlé-
ti ideje alatt a munkáltató telefonos hívására végzett 
munkát akként, hogy a lakóhelyéről először elment 
a munkáltató telephelyére a szerszámok felvétele vé-
gett, majd a telephelyéről a kiszállási helyre érkezett, 
azt követően visszament a telephelyre az eszközöket 
lepakolni, és a telephelyről hazautazott. A pernek 
egyik lényeges kérdése volt, hogy a gépkocsivezetéssel 
eltöltött idő minek minősül, azaz készenlétnek vagy 
munkabérrel díjazott munkaidőnek minősüljön. 

A kérdéshez hozzátartozik, hogy a Munka tör-
vénykönyvéről szóló 1992. évi XXii. törvény (régi 
Mt.) 126. § (1) bekezdés d) pontja alapján a készen-
léttel elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre 
érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha a mun-
kavállalónak több helyen kell munkát végeznie – az 
első munkavégzési helyre érkezéstől az utolsó mun-
kavégzési helyen történő munkavégzés befejezéséig 
tartó idő rendkívüli munkavégzésnek minősül, azaz 
az utazási időt a régi Mt. sem tekintette munkaidőnek 
készenlét esetén sem. A kúria döntése a jogszabályi 
rendelkezéssel összhangban foglalt állást. ennek alap-
ján a készenlét alatt történt gépkocsivezetés nem tekinthe-

52. Lásd elsősorban a Lásd a c-151/02. Landeshauptstadt kiel kontra norbert Jaeger és c-303/98. Sindicato de Médicos de Asistencia 
pública (Simap) kontra conselleria de Sanidad y consumo de la Generalidad Valenciana ítéletet.

53. Mt. 86. § (1) bekezdés.
54. ezzel kapcsolatosan lásd: Kiss – Berke: i.m. 381-383.
55. A 2012. évi i. törvényhez fűzött magyarázat, compLex Jogtár, 86. §-hoz fűzött kommentár.
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tő rendkívüli munkavégzésnek, hiszen a gépkocsivezetés 
nem jelent elrendelt munkavégzést, a gépkocsivezetés a 
felperesnek nem munkaköri kötelezettsége volt még 
akkor sem, ha a munkakör betöltésének feltétele volt 
az adott ügyben a „B” kategóriás gépjárművezetői en-
gedély. A kúria álláspontja szerint a többletjuttatásra 
nem ad alapot az a körülmény, hogy a felperes szemé-
lyesen vezette a munkáltató által biztosított gépkocsit, 
mivel ezáltal a munkavállaló által hivatkozott gépko-
csivezetői tevékenységet nem látott el. ezen döntés a 
tyco ügyben tett megállapítások alapján kérdéses le-
het, hiszen az európai Unió Bírósága arra jutott, hogy 
a lakóhely és a munkáltató által kijelölt első és utolsó 
munkavégzési hely közötti mindennapos utazással 
töltött idő abban az esetben minősülhet munkaidő-
nek, amennyiben a munkavállaló nem rendelkezik 
állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel. A fenti 
ügyben tehát könnyen elképzelhető, hogy a közeli jö-
vőben egy bátrabb bírói tanács az irányelv szellemisé-
gével jobban összhangban lévő döntést fog hozni. 

A munkaidő kapcsán érdekes (és előremutató) állás-
pontra jutott a Kúria az Mfv.10.137/2011/8. sorszámú 
ítéletében. Az adott ügy – amely közigazgatási határo-
zat bírósági felülvizsgálata iránt indult – tényállása 
alapján a felperes alkalmi munkavállalói (AM) könyv-
vel foglalkoztatott munkavállalókat, akiket a felperes 
képviselője a munkavégzés megkezdését megelőző-
en a lakóhelyükön gépjárműre felvett, elszállította a 
munkavégzés helyére, ahol a munkavégzéshez szüksé-
ges hő légbefúvó szerelését megkezdték akkor, amikor 
az alperes munkaügyi ellenőrei ellenőrizték őket. Az 
adott perben, illetőleg az azt megelőző munkaügyi el-
járásban a felperes munkáltató azzal védekezett, hogy 
azért nem töltötte még ki az AM könyvet, mert még 
a tényleges munkavégzést nem kezdték meg a mun-
kavállalók, és az sem volt biztos, hogy egyáltalán tud-
nak-e munkát végezni. Az elsőfokú bíróság keresetet 
elutasító ítéletével szemben elindított felülvizsgálati 
eljárásban a kúria kifejtette azt, hogy a perbeli eset-
ben a munkavállalók a felperes képviselőjével együtt 
munkavégzés megkezdéséhez szükséges előkészítő tevé-
ken�séget végeztek akkor, amikor lakóhelyükön a hő-
légbefúvókért és a hozzá tartozó palackokért egy adott 
helyre mentek, majd azt követően a munkavégzés 
helyszínére utaztak.

ebből adódóan tehát a kúria akként foglalt állást, 
hogy amennyiben a munkáltató vagy képviselője veszi fel a 
munkavállalókat, és úg� mennek a munkavállalók a mun-
kavégzés helyére, az már jogszabálysértés nélkül jogszerűen 
munkaidőnek, de legalábbis előkészítő tevékenységnek 
tekinthető, ezáltal a jogszerű foglalkoztatás kereteit eb-
ben az esetben is biztosítani kell. e körben a kúria 
hangsúlyozta, hogy a munkavégzés helyén a munka-
vállalók munkavégzésre készen álltak, a munkaidejük 
az utazási idő teljes figyelmen kívül hagyása mellett is 
elkezdődött, hiszen megkezdték a hőlégbefúvók tevé-
kenységét. továbbgondolva a kúria ítéletében foglal-
takat, amely nyilvánvalóan a polgári perrendtartásban 
meghatározott keretek között kizárólag a felülvizsgá-

lattal érintett ítélet jogszabályszerűségére irányult, az 
adott esetben a döntés lényegében az irányelv által el-
érni kívánt céllal és munkaidő-definícióval teljes egé-
szében összhangban van. A tyco ügyben ugyanis az 
európai Unió Bírósága kiterjesztő értelmezéssel jutott 
arra az eredményre, hogy a munkaidőbe – bizonyos 
körülmények között – az utazási idő is beletartozhat. 
ezzel azonosan foglalt állást a kúria is akkor, amikor 
helybenhagyta a munkaügyi hatóság azon határozatát, 
amely a jogellenes (be nem jelentett) foglalkoztatás 
miatt marasztalta el a munkáltatót. A kúria álláspont-
ja szerint tehát az elsőfokú bíróság ítélete nem jogsza-
bálysértő, amely azonban egyúttal azt az életszerűségi 
kérdést mindenképpen felveti, hogy amennyiben a 
munkáltató szállítja saját gépjárművével a munkavég-
zés helyére a munkavállalókat, úgy az ténylegesen te-
kinthető-e munkaidőnek. 

ellentmondásos módon a kúria ítélete az utazási 
idő tekintetében nem egyértelmű, hiszen bár tartalmaz-
za azt, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében jogszerűen 
jutott arra az álláspontra, hogy a munkavégzés megkez-
déséhez szükséges előkésztő tevékenységnek minősül 
az, amikor a lakóhelyükről a légbefúvókért mennek a 
munkavállalók, ugyanakkor már a kúria döntésében a 
munkaidő/utazási idő tekintetében konkrétan nem fog-
lal állást. Mindazonáltal az ügyben irányadó tényállás 
vizsgálata során – az irányelv szellemiségét is szem előtt 
tartva – nem lehet vízválasztó az, hogy a munkaválla-
lók munkahelyre szállítása (utazása) mil�en körülmén�ek 
között zajlik, azaz ha előkészítő tevékenységnek minősítjük 
azt, hog� a munkavállaló a munkáltató által biztosított esz-
közön, külön járművezető segítségével jut el az adott munka-
végzési helyre, akkor nem minősülhet másképpen az sem, ha 
saját maga vezeti az adott járművet. 

tény, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint a 
munkáltató munkavégzési helyre történő szállítása nem mi-
nősül előkészítő, vagy befejező tevékenységnek, tekintettel 
arra, hogy az nem esik az Mt. 86. § (2) bekezdésben 
foglalt definíció alá, azonban az európai Unió Bíró-
ságának c-226/2014. számú ítélete alapján indokolt 
annak vizsgálata, hogy a munkaidőként elismerhető-e. 
Az adott esetben ugyanis a munkáltató írta elő a mun-
kavállalóknak azt, hogy a munkáltató által meghatá-
rozott eszközzel kell a munkahelyére menni, ezáltal 
a munkáltató határozta meg a munkába lépés módját 
és fajtáját. A fent hivatkozott ítélet fényében osztjuk 
a kúria álláspontját a vonatkozásban, hogy az adott 
tényállást úgy kell tekinteni, hogy a munkavállalók 
munkába léptek, ily módon az utazás, mint munkaidő 
jelenik meg az ő vonatkozásukban. 

Hangsúlyozzuk, hogy ezen körülmény nem tévesz-
tendő össze azzal az esetkörrel, amikor a munkavállaló 
a lakóhelyétől az állandó munkavégzési helyére közlekedik, 
hiszen erre nézve sem a mag�ar jog, sem pedig az irán�elv 
nem ad kiterjesztő értelmezést.

külön problémát jelent az utazási idő vonatkozá-
sában a munkaidő alatt végzett utazás megítélése. e vo-
natkozásban azt az általános szabályt állíthatjuk fel, 
hogy amennyiben a munkavállaló a számára előírt 
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munkaidő alatt a munkavégzés során munkát végez, 
az a munkaidejébe beszámít. ezt az elvet támasztja 
alá a Kúria Mfv.10.750/2010/8. sorszámú ítélete, amely 
tényállása szerint a munkavállaló feladatát tekintve 
több építkezés között járt el, és végzett ellenőrzéseket. 
A kúria által hatályában fenntartott ítélet szerint az 
építkezések közötti utazási idő a munkavégzés részét 
képezi, ily módon munkaidőnek minősül. ebből kö-
vetkezik tehát az, hogy amennyiben a munkavállaló 
a munkába lépést követően a munkavégzés céljából 
utazik, úgy az munkaidőként tekintendő. A munka-
végzés során kifejtett vezetési tevékenységet ugyanis 
a bíróságok egyöntetűen munkaidőnek minősítik, 
amely alatt a munkavállalónak rendelkezésre kell áll-
nia, illetőleg munkát végeznie, ebből adódóan tehát a 
100%-os munkabér jár a munkavállaló részére.56

VI. 
Záró gondolatok

A fentebb leírtak alapján megállapítható, hogy a 
munkaidő fogalma a jelenlegi uniós és hazai jogban is 
folyamatosan fejlődik, a jelenlegi gazdasági változások 
által felvetett problémákra dinamikusan próbál választ 
adni. ebben a folyamatban komoly szerepe van az eu-
rópai Unió Bíróságának, amely – némiképp szembe-
helyezkedve a gazdasági kihívásoknak jobban megfe-
lelni törekvő pragmatikusabb nézetekkel – igyekszik 
megőrizni és fenntartani a munkajog magját képező 
alapvető munkavállalói jogokat védő szemléletet. A 

folyamatnak markáns példája a cikkben feldolgozott 
jogeset, ahol a Bíróság a munkaidő-irányelvből kiin-
dulva, a korábbi esetjogra támaszkodva tágítja, értel-
mezi úgy a fogalmakat, hogy az alapvető munkavállalói 
gazdasági és szociális érdekek57 a hatékon�ságnövelés és a 
gazdasági racionalizálás ellenében ne szenvedjenek csor-
bát. nem kellően kiszámítható ugyanis az a munka-
idő-beosztási rendszer, amelyben csak a munkakezdés 
időpontja előre meghatározott – bár a változás esélye 
ennél is fennáll, akár néhány órával a munka felvé-
tele előtt is –, azonban a munka befejezésének helye 
és időpontja is ismeretlen, és nem azért, mert például 
a munkavállalónak rendszeresen rendkívüli munka-
végzést kell teljesítenie. Az ilyen típusú beosztás ve-
szélyeztetheti a munkavállaló egészségét, munkahelyi 
biztonságát, illetőleg a pihenéshez való alapvető jog 
érvényre jutását is, melyből következően indokolt és 
szükséges a munkavállalók kompenzációja, esetlege-
sen az ilyen irányú munkáltatói törekvések financiális 
érvekkel történő visszatartása.

ez a folyamat jelenleg a magyar jogban egységesen 
nem, pusztán eseti döntéseken keresztül figyelhető 
meg, hiszen a jelenleg hatál�os munkajogi normarend-
szer alapján a munkajog elsődleges célja a gazdaság 
„kiszolgálása”,58 azonban így is találhatunk elvétve 
olyan bírói döntéseket, amelyek a munkajogi véde-
lem szükségességét egy adott ügyben megjelenítik. 
A tyco döntés alapján ugyanakkor mindenképpen 
indokolttá válik a bírói gyakorlat, illetőleg az Mt. 
részleges felülvizsgálata annak érdekében, hogy a 
munkaidő-irányelv hazánkra is kötelező rendelkezé-
sei teljes körűen érvényesülhessenek.

56. Vö.: Mfv.10.615/2011/4., Mfv.10.851/2012/4., Mfv. 11.108/2009/7. és Mfv.10.356/2008/11. sorszámú kúriai ítéletek.
57. A munkaidő mint a munkafeltételeket érdemben meghatározó aspektus munkavállalókra nézve garanciális jelentőségével kapcsolato-

san lásd: Brian Bercusson (ed.): european Labour Law and the eU charter of Fundemental rights. Baden-Baden, nomos Verlagsge-
sellschaft, 2006, 359. és 375–377. 

58. Lásd: Rab Henriett: Új szempontok a munkajogi szabályozás megítéléséhez – kimutatható-e kapcsolat a rugalmas foglalkoztatás kérdé-
se és az emberi erőforrás menedzsment szempontjai között? in: Horváth István (szerk.): Ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer istvánné 
születésnapjára. Budapest, eLte eötvös kiadó, 2015, 389–400.
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A vállalkozáson belüli előnyomozási eljárás in-
terdiszciplináris kontextusban 

 Molnár Erzsébet doktori ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

A vállalkozáson belül elkövetett bűncselekmények hatékony felderítését szolgáló eszközrendszer kiépí-
tése általános kriminálpolitikai érdek, ám e szervezetek zárt, hierarchikus felépítése által biztosított ún. 
szervezeti önvédelem okán nehezen megvalósítható cél is egyben. Az ún. criminal compliance represszív 
eszközrendszerének részét képező internal investigation (szervezeten belüli előnyomozási eljárás) a szük-
séges kriminálpolitikai, illetőleg ontológiai feltételek fennállása esetén megfelelő eszköz lehet a tipikusan 
a munkavállalók által vállalkozáson belül elkövetett bűncselekmények hatékony felderítéséhez. Az elő-
nyomozási eljárás során megszerzett bizonyítékoknak a későbbi büntetőeljárás során történő felhasznál-
hatósága feltételeinek megállapítása a jogintézmény jogállami keretek közé illeszkedő megvalósításának 
fontos előkérdése.

I.  
Bevezetés

a vállalkozáson belül elkövetett bűncselekmények felde-
rítését számos körülmény megnehezíti, ezért e delik-
tumok körében igen magas a látencia.1 a látencia oka 
elsősorban abban áll, hogy azon bűncselekmények fel-
derítéséhez, amelyet a szervezet tagjai vagy dolgozói a 
szervezet érdekében, annak javára követnek el, tipi-
kusan nem fűződik szervezeti érdek, éppen ezért cél 
lehet annak titokban tartása, mindenesetre az, hogy 
a jogsértés legkevésbé se kerüljön nyilvánosságra, hi-
szen az az entitás számára jelentős érdeksérelemmel 
járhat.2 A vállalkozások tipikusan olyan jól szervezett, 
zárt entitások, amelyek képesek megőrizni belső in-
tegritásukat, képesek hatékonyan védekezni a külső 
behatásokkal szemben, emiatt pedig a szervezetükön 
belül elkövetett bűncselekmény ritkán jut a hatóságok 
tudomására, ha pedig a visszaélést mégis észlelik, úgy 

a nyomozás során nem ritkán egy „tényleges felderíté-
si vákuummal”3 találják szemben magukat. 

e probléma az oka annak, hogy a kérdés mindig 
aktuális: mit tehet az állam, mit tehet a bűnüldöző ha-
tóság a szervezeten belül elkövetett visszaélések felde-
rítése eredményességének javítása érdekében? Ahhoz, 
hogy a kérdésre adekvát választ adhassunk, szükséges 
ismerni azon vizsgálandó ismérvek, körülmények kö-
rét, amelyek eliminálásával, kiküszöbölésének megkí-
sérlésével a felderítési ráta javítható. A kutatások azt 
mutatják, hogy „a szervezeten belül meg nem enge-
dett cselekmények elkövetéséhez vezető elkövetői mo-
tívumok, valamint a tipikus elkövetési magatartások 
realizálásának kedvező lehetőségek mellett, a csekély 
vagy elégtelen belső kontroll”4 megfelelő táptalajként 
szolgál a releváns gazdasági, illetve korrupciós bűn-
cselekmények megvalósításához. 

e tétel első két aspektusát kiragadva látható, hogy a 
bűnmegelőző mechanizmusok kiépítése hathat a po-
tenciális elkövetői kör lehetséges motivációinak mi-

1. Harz, Michael – We�and, Raimund – Reiter, F. Julius – Methner, Olaf – Noa, Daniel: Mit compliance Wirtschaftskriminalität vermeiden. 
Stuttgart, Schäffer-poeschel Verlag,  2012. 6.

2. Ld. pl. enron-ügy, World-com-ügy, Siemens-ügy
3. C. Knierim, Thomas: erfordernisse und Grenze der internal investigation. in: Wissenschaftliche und praktische Aspekte der nationa-

len und internationalen compliance-Diskussion. (szerk. rotsch, thomas). Baden-Baden, nomos, 2012. 85.
4. Montiel, Juan Pablo: Unternehmerische „Selbstreinung” compliance-programme, interne Untersuchungen und neutralisierung 

strafrechtlicher risiken. in: compliance und Strafrecht (szerk. kuhlen, Lothar – kudlich, Hans – Urbina, de ortiz). köln, c. F. 
Müller, 2013. 187. 
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nimalizálása irányába, avagy irányulhat a bűncselek-
mény, visszaélés megvalósítására lehetőséget biztosító 
alkalmak csökkentésére. A tétel harmadik aspektusa 
a megfelelő belső kontrollrendszer kiépítése, amely 
elsősorban visszaélések hatékony felderítését szolgá-
ló intézményrendszer telepítésének követelménye a 
szervezetek irányába. e represszív intézkedések hal-
mazának léte egyúttal generálpreventív hatással is 
bír,5 ugyanis egyrészről a bűncselekmények, visszaélé-
sek felderítése elkerülhetetlenségének tudata elimi-
nálhatja az elkövetői motívumot, másrészről e mecha-
nizmusok a bűncselekmények elkövetésére kínálkozó 
megfelelő alkalmak számát is képesek minimalizálni. 
Mindezek alapján bebizonyosodik, hogy a szerve-
zeten belül elkövetett bűncselekmények felderítése 
érdekében az állami kontrollmechanizmusokon túl 
hatékony belső ellenőrzési intézményrendszer kiépí-
tése is elengedhetetlen, éspedig nemcsak a bűnüldöző 
hatóságok eredményessége javítása, hanem a szervezet 
belső integritásának megőrzése érdekében is.6

Jelen tanulmány az említett tételből kiindulva, an-
nak harmadik aspektusával, a szervezeten belüli ellenőr-
zési mechanizmusok megfelelőségének, bűnfelderítési 
relevanciájának vizsgálatával foglalkozik. A téma in-
terdiszciplináris jellege okán már e helyen szükséges 
meghatározni a tanulmány tartalmi kereteit, illetve 
megfogalmazni a megválaszolandó kérdéseket. A ta-
nulmány tartalmi kereteit elsősorban az egyesült ál-
lamokból származó, napjainkban már európa számos 
jogrendszerében – így németországban is – tárgyalt 
internal investigation (szervezeten belül lefolytatott – belső 
– előnyomozási eljárás) fogalmi elemei determinálják. 
cél annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen 
mértékben lehet egyáltalán legitimitása a szervezeten 
belül lefolytatott előnyomozásnak.7 A belső eljárási 
mechanizmusok milyen kölcsönhatásban állhatnak a 
bűncselekmény gyanúja miatt (ténylegesen vagy po-
tenciálisan) megindult büntetőeljárással?8 Mennyi-
ben használhatók fel az ilyen eljárások során nyert bi-
zonyítékok a büntetőeljárásban?9 Milyen individuális, 
szervezeti valamint állami érdekek állnak egymással 

szemben, és miképpen oldható fel a kollízió? Mind-
emellett pedig – mint egy a felvázolt problémakörök 
megoldására történő javaslattétel megalapozásaként – 
szükséges a téma szempontjából releváns anyagi jogi 
előkérdések vizsgálata.

II.  
Internal investigation

1. Az internal investigation fogalma és rendszerbeli hel�e

Az internal investigation olyan terminus technicus, 
amely ebben a formájában, minden fogalmi elemnek és 
ismérvnek megfelelve, hazánkban nem létezik. Defini-
álása mégis azért fontos, mert ennek a quasi szervezeti 
eljárási fogalomnak a magvát számos olyan intézmény 
alkotja, amelyekkel saját jogrendszerünkben is találko-
zunk anélkül, hogy egyetlen, meghatározott cél elérésé-
re irányuló fogalom alá sorolnánk azokat.

Az ún. belső felderítés, quasi előnyomozás (internal 
investigation) szervezeti értelemben egy olyan kontrol-
leljárás, amelynek célja, hogy a szervezetben a múltban 
lezajló valamely esemény, tipikusan magánjogi, köz-
igazgatási jogi, szabálysértési jogi, valamint büntető-
jogi10 szempontból releváns jogsértésekre fókuszálva 
kivizsgálásra és értékelése kerüljön,11 tehát egy szer-
vezeti válaszreakció visszaélés elkövetése gyanújának 
felmerülése esetén.12 tipikusan a szervezettel munka-
viszonyban álló munkavállaló által elkövetett vissza-
élések belső felderítésének hatékony eszközrendszere.13 
tágabb értelemben internal investigation fogalma alá 
szubszumálhatunk minden olyan belső eljárást, kont-
rollmechanizmust, amelyek büntetőjogi relevanciával 
bíró14 cselekmények felderítését (is) célozzák.15 ennek 
megfelelően a fogalom alá érthető munkajogi érte-
lemben a munkáltató, társasági jogi értelemben a fel-
ügyelőbizottság, audit bizottság vagy a könyvvizsgáló 
releváns eljárása is.16 Szűkebb értelemben azonban egy 

5. Me�er, Hendrik: criminal compliance – unternehmensinterne Maßnahmen zur korruptionsprävention. Grin. 2012. 7.; Poppe, Sina: 
compliance und Strafrecht. in: compliance. Aufbau – Management – risikobereiche. (szerk. inderst, cornelia – Bannenberg, Brigitta 
– poppe, Sina). München, c. F. Müller. 2013. 581. 

6. Montiel: i.m. 188.; C. Knierim: i.m. 85. 
7. Momsen, Carsten: internal investigations zwischen arbeitsrechtlicher Mitwirkungsplicht und strafprozessualer Selbstbelastungsfrei-

heit. Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik. 2011. 6. sz.  508–516. 511. 
8. Montiel: i. m. 186. 
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intézményesített „különnyomozási eljárásról”17 van 
szó, amely főszabály szerint független az imént emlí-
tett, tipikus szervezeti kontrollmechanizmusoktól, és 
amelyet tipikusan a szervezettel megbízási jogviszony-
ban álló ügyvéd – a német terminológia szerinti ún. 
Unternehmensanwalt – folytat le.18

Az internal investigation fogalmának meghatározása 
önmagában nem elegendő, rendeltetésének és céljának 
megértéséhez el kell azt helyezni egy tágabb körben, 
azaz szükséges meghatározni a rendszerbeli helyét. A 
belső, szervezeti előnyomozási eljárások gyűjtőfogal-
ma a szervezeti compliance-management részeként defi-
niálható.19 A compliance szervezeti értelemben olyan 
szabályrendszer, illetve eljárási mechanizmusok gyűj-
tőfogalma, amelyek fő célja, hogy a szervezet tagjait jog-
követő magatartásra ösztönözze, azaz a szervezeten be-
lüli jogi, illetve etikai normák betartatására irányul.20 e 
fogalomnak megfelelően a compliance-nek két aspek-
tusa van: preventív, valamint represszív. A preventív 
szabályok, illetve eljárások célja a szervezeten belüli 
visszaélések megelőzése, amíg a represszív aspektus 
rendeltetése a már bekövetkezett jogsértés szervezeten 
belüli kezelése. A büntetőjogilag releváns compliance 
intézkedések gyűjtőfogalma a criminal compliance, pon-
tosabban: amennyiben valamely – akár preventív, akár 
represszív intézkedés büntetőjogilag releváns cselek-
mény megelőzésére, illetőleg bekövetkezett bűncselek-
ménnyel kapcsolatos tényleges vagy potenciális követ-
kezmények szervezeten belüli kezelésére irányul, úgy a 
compliance fogalmon belüli szűkítéssel élve megfelelő 
gyűjtőfogalomként alkalmazható a criminal complian-
ce. A fogalom ismeretében az internal investigation a 
compliance (éspedig tipikusan criminal compliance) 
represszív aspektusa.21

2. Internal investigation rendeltetése és célja

egy megfelelő compliance-rendszer kiépítése szer-
vezeti érdek, ugyanis a preventív jellegű intézkedések 
kockázatminimalizáló hatással bírnak, a represszív jel-
legű intézkedések – mint belső nyomozás lefolytatása a 
jogsértésre adott válaszreakcióként – a szervezet (bün-
tetőjogi) felelősség alóli mentesülését szolgálhatják.22 a 
szervezeti felderítettség természetesen nem feltétlenül 
jelenti azt azonban, hogy az adott büntetendő cselek-

mény a bűnüldöző hatóság tudomására is jut. éppen 
ezért nem elegendő vizsgálati, ellenőrzési rendszer 
kiépítése, a szervezetet ösztönözni kell arra is, hogy 
bűncselekmény gyanúja esetén azt az állami bűnüldö-
ző hatóság tudomására hozza.23 Mint a bevezetésben is 
említésre került, a jogsértés nyilvánosságra hozása tipi-
kusan nem érdeke azonban az önmaga belső védelmét 
ellátni képes szervezetnek. Annál is inkább igaz ez a 
tétel, hiszen a legtöbb jogrendszerben – így hazánkban 
is – immáron lehetőség van arra, hogy meghatározott 
feltételek mellett a jogi személlyel szemben büntető-
jogi szankció kiszabására kerüljön sor.24 A szankciótól 
való – tényleges vagy potenciális – félelem pedig aligha 
hat ösztönzőleg a szervezetre. ennek a ténynek isme-
retében látható, hogy hiába állnak rendelkezésre haté-
kony belső felderítési mechanizmusok, ha a felderítés 
eredménye nem kerül a szervezeten kívülre. Annak 
érdekében tehát, hogy a szervezet indíttatást érezzen az 
állami bűnüldöző hatósággal történő együttműködésre, 
a kooperatív szervezetet privilégiumban kell részesíte-
ni,25 mégpedig oly módon, hogy az együttműködésből 
eredő kedvezmény nagyobb motiváló hatással bírjon, 
mint a hallgatás általi menekülés lehetősége. Vajon mi-
képpen ösztönözhető a szervezet arra, hogy bűncse-
lekmény gyanújának felmerülése esetén az állami ha-
tóságot értesítse, ad absurdum a már lefolytatott belső 
eljárás alapján keletkezett bizonyítékokat, vizsgálati 
eredményeket a hatóság rendelkezésére bocsássa? Mi-
velhogy az önfeljelentés senkitől sem várható el bünte-
tőjogi jogkövetkezmények kilátásba helyezésével, úgy 
az elkövetett bűncselekmény miatt fenyegető szankció 
mérséklése, avagy attól való eltekintés26 – meghatáro-
zott kriminálpolitikai feltételek teljesülése esetén27– 
megfelelő ösztönzés lehet arra, hogy a szervezet állami 
bűnüldöző hatósághoz forduljon. Azt, hogy hatályos 
büntető anyagi jogunk releváns rendelkezései alapján 
beszélhetünk-e „megfelelő motivációról”, a követke-
zőkben képezi vizsgálat tárgyát.

2.1. Kooperációra való ösztönzés – Korlátlan en�hítési 
klauzulák tén�leges vag� potenciális relevanciájá-
nak értékelése

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi c. törvény 
számos különös részi tényállásnál tartalmaz ún. korlát-
lan enyhítési klauzulát, amelyek értelmében korlátla-
nul enyhíthető, illetve különös méltánylást érdemlő 

17. C. Knierim: i.m. 78. 
18. Poppe: i.m. 581. 
19. Montiel: i.m. 187–190. 
20. Rotsch, Thomas: Grundlagen. criminal compliance – Begriff, entwicklung, theoretische Grundlegung. in: criminal compliance 

(szerk. rotsch, thomas). Baden-Baden, nomos, 2015. 41. 
21. Momsen: i.m. (7. jegyzet) 511.; Poppe: i.m. 581. 
22. Me�er: i.m. (5. jegyzet) 1. ; Montiel: i.m. 190. 
23. Spehl – Momsen – Grützer i.m. (13. jegyzet) 264.  
24. 2001. évi ciV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről (Jszbtv.)
25. Momsen: i.m. (7. jegyzet) 511. 
26. Wagner, Jens: „internal investigations” und ihre Verankerung im recht der AG. corporate compliance Zeitschrift. 2009. 8. sz. 9–27. 10. 
27.  e feltételek e fejezet végén tárgyalt hipotézisben kerülnek kifejtésre.
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esetben mellőzhető a büntetése annak, aki a bűncselek-
ményt még azelőtt, hogy az a hatóság tudomására jutott 
volna, a hatóságnál bejelenti, és az elkövetés körülmé-
nyeit feltárja. A korlátlan enyhítés, illetve a büntetőjogi 
felelősség alóli mentesülés lehetőségének biztosítása 
olyan jogalkotói eszköz, amely mögött – az adott bűn-
cselekmény jellegétől függően – kétféle kriminálpoliti-
kai indok állhat: sérelem, illetőleg a bekövetkezettnél 
nagyobb sérelem megakadályozására ösztönzés,28 avagy 
az a jogalkotói cél, hogy nehezen felderíthető bűncse-
lekmény felderítéséhez való hozzájárulásra ösztönöz-
zön,29 büntetőjogi jogkövetkezmények alóli (részleges) 
mentesülés fejében.30 Alapvető tétel, hogy a bejelentés 
csak az elkövető saját személyére vonatkozóan fog men-
tesülést, illetve korlátlan enyhítést biztosítani.31 A jogi 
személyek büntetőjogi felelősségének jogrendszerünk-
be épülésével e tételt árnyaltan kell azonban értelmez-
ni. továbbra is igaz, hogy az önfeljelentés kizárólag az 
elkövető büntetőjogi felelősségét érintő körülmény, 
annál is inkább, mivelhogy a jogi személy anyagi jogi 
értelemben nem minősül elkövetőnek,32 így a Btk.-ban 
meghatározott korlátlan enyhítésre lehetőséget bizto-
sító rendelkezések tisztán jogi személy büntetlenségét, 
avagy felelősségének enyhítését nem eredményezik. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy azon bűncselekmé-
nyek vonatkozásában felmerülő enyhítő szabályok al-
kalmazása, amelyek tipikusan gazdálkodó szervezeten 
belül valósulnak (valósulhatnak) meg (pl. korrupciós 
bűncselekmények, költségvetési csalás), a természetes 
személyre vonatkozó mentesülési, illetve enyhítő sza-
bályok közvetett hatással bírnak. A jogi személy bün-
tetőjogi felelőssége, így az ellene folytatott eljárás is já-
rulékos,33 amely jellemvonás azt jelenti, hogy abban az 
esetben, ha a természetes személy büntetőjogi felelős-
sége nem kerül megállapításra,34 akkor a jogi személy 
sem vonható – büntetőjogi értelemben – felelősségre. 
ennek megfelelően – a büntetőjogi felelősség individu-
ális jellege okán – a jogi személy büntetőjogi felelős-
ség alóli mentesülésére is kizárólag járulékosan, azaz a 
természetes személy felelőtlenségéhez kapcsolódva van 
lehetőség. Azaz sem a Btk., sem a jogi személlyel szem-
ben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi ciV. törvény (továbbiakban: Jszbtv.) nem tar-
talmaz olyan büntethetőséget kizáró, vagy megszünte-
tő okot, amely a jogi személy felelőssége felmerülésére 
alapot szolgáltató természetes személy büntetőjogi fe-
lelősségének megállapítása ellenére a szervezet számá-

ra büntetlenséget biztosítana. Így tehát a Btk. különös 
részi tényállásainál35 meghatározott büntethetőséget 
kizáró okok kizárólag akkor biztosítják a jogi személy 
felelősség alóli mentesülését, ha az elkövető mentesül a 
felelősség alól.

A jogi személy felelőtlenségét biztosító quasi sui ge-
neris büntetőjogi rendelkezések hiányának oka a jogi 
személy büntetőjogi felelősségének szigorúan járulékos 
jellegében rejlik, amely dogmatikailag minden oldalról 
tagadni kívánja a jogi személy önálló felelősségét, ezál-
tal önálló felelőtlenségnek sem enged teret. elég motiváló 
erőt jelent-e vajon a szervezet számára Btk-ban dekla-
rált, természetes személyhez kapcsolódó mentesülési 
lehetőség? Vajon megfelelő motiváció-e arra, hogy a 
szervezet e belső vizsgálatot lefolytassa, majd a vizsgá-
lat során beszerzett bizonyítékokat, a vizsgálat eredmé-
nyét a hatóság rendelkezésére bocsássa? A válasz – in 
thesi – lehet igen, hiszen a hatósággal együttműködő 
elkövető büntetlensége a szervezet szankcionálhatat-
lanságát is maga után fogja vonni. Mi a szervezeti moti-
váció létének megítélése azonban abban az esetben, ha 
az önfeljelentés sem közvetlenül, sem közvetve nem jár 
törvényben deklarált jogkedvezménnyel?

2.2 Az önfeljelentés mint enyhítő körülmény

A bűncselekmények felderítése azon deliktumok vo-
natkozásában is általános érdek, amelyekhez nem kap-
csolja a jogalkotó a törvényi mentesülés lehetőségét. A 
kúria 56. Bk véleménye ad iránymutatást a jogalkal-
mazás számára abban a tekintetben, hogy mely körül-
mények értékelendők a terhelt terhére, illetőleg javára, 
a büntetéskiszabás során. Az önfeljelentés enyhítő kö-
rülménynek minősül, amelyet különösen nyomatéko-
san kell figyelembe venni akkor, ha a bűncselekmény 
annak folytán vált ismertté. kérdés, hogy a szervezet 
vonatkozásában enyhítő körülményként esik-e latba 
az önfeljelentés abban az esetben, ha a bűncselekmény 
elkövetője olyan személy, akinek a felelősségéhez kap-
csolódóan a jogi személy felelőssége is feléled (pl. a jogi 
személy alkalmazottja), azonban a hatóságot a bűncse-
lekmény elkövetéséről nem ez a személy értesíti, ha-
nem a bűncselekmény elkövetésében sem tettesként, 
sem részesként közre nem működő más szervezeti tag 
(pl. vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag). Azaz 
a feljelentő személye és azon személy individuuma, 
amelyhez a szervezet felelőssége kapcsolódni fog, elvá-

28. Nag� Ferenc: Anyagi büntetőjog. általános rész ii. Szeged, iurisperitus, 2014. 331. 
29. Molnár Gábor Miklós: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények. in: Büntetőjog ii. A 2012. évi c. 

törvény alapján (szerk. Belovics ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál). Budapest, HVG orac, 2012. 846. 
30. Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihál�: Anyagi büntetőjog. különös rész ii. Szeged, iurisperitus, 2013. 42. 
31. Karsai – Szomora – Vida: i.m. 43. 
32. Fantol� Zsanett: A jogi személy büntetőjogi felelőssége. Budapest, HVG orac, 2008. 208.; Sántha: i.m. 108. 
33. A járulékos jelleg büntető eljárásjogi következménye, hogy egyazon eljárásban kell dönteni a természetes személy és a jogi személy 

felelősségéről. Fantol�: i.m. 213. 
34. Sántha: i.m. 109.  
35. A gazdálkodó szervezeten belül tipikusan elkövetett – és tipikusan látensen maradó – bűncselekmények köréből a korrupciós bűncse-

lekmények, valamint a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények érdemelnek kiemelést.
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lik egymástól. A szervezeti felelősség járulékosságának 
okán a „külső” (ám egyben belső) feljelentő magatar-
tásának a szervezet felelősségére vonatkozó pozitív 
hatását tagadni kellene, annál is inkább, mert az 56. 
Bk vélemény az önfeljelentő elkövetőezen magatartását 
tekinti pusztán enyhítő körülménynek. Megjegyzendő 
azonban, hogy a jogalkalmazó a büntetéskiszabás köré-
ben egyéb enyhítő körülményeket is figyelembe vehet, 
így véleményem szerint nem kizárt, hogy e tekintetben 
a bűncselekményt elkövető természetes személy, vala-
mint a jogi személy felelőssége egymástól elváljon.

2.3. Az an�agi jogi, valamint a büntetéskiszabási motivá-
ciók értékelése (interdiszciplináris és internacionális 
kontextusban)

Az előző két címben láthatóvá vált, hogy a jogi sze-
mély járulékossága okán, ahogyan önálló büntetőjogi 
felelősség megállapítására nincsen lehetőség, úgy – 
főszabály szerint – önálló felelőtlensége sem lehet. Az 
persze nem kizárt, hogy a büntetéskiszabás során a 
járulékos jelleg ellenére az elkövető, valamint a szer-
vezet felelőssége egymástól elváljon, kérdés azonban, 
hogy – in thesi és in praxi – mennyiben esik e pusztán 
büntetéskiszabási körülmény ösztönzésként a szervezet 
oldalán latba a bűnfelderítéshez való hozzájárulás kér-
désében történő döntéshozatal során. 

A vezető tisztségviselőnek minősülő személy bün-
tetlensége, felelősség alóli mentesülésének lehetősége 
megfelelő ösztönzésnek bizonyulhat,36 ugyanis az auto-
matikusan a jogi személy szankcionálhatatlanságát37 is 
maga után vonja, így itt e természetes személy elkövető 
önfeljelentése egyben szervezeti érdek is lesz. A szerve-
zet tagja vagy dolgozója által elkövetett bűncselekmény 
a szervezet szankcionálhatóságát csak abban az esetben 
alapozza meg, amennyiben a törvényben meghatáro-
zott vezető tisztségviselő az irányítási vagy ellenőrzési 
kötelezettségét elmulasztotta, és a kötelezettség teljesí-
tése a bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta 
volna.38 Azaz amíg az első esetkörben az érdekek össze-
csengése folytán az elkövető önfeljelentése szervezeti 
érdek, addig a második esetkörben érdekkollízió okán 
erről nem beszélhetünk, ugyanis a bűncselekményt el-
követő tagnak vagy dolgozónak – az önfeljelentésből 
eredő egyéni kedvezményeken túlmenően – nem ér-
deke cselekményének felfedése, illetve azt a szervezet 
javára nem célja megtenni.39 ennek megfelelően – ál-
láspontom szerint – a rendelkezésre álló járulékos men-
tesülési lehetőségek csak az első esetkörben bírhatnak 

a szervezeti érdekek mérlegelése körében tisztán olyan 
ösztönző erővel, amely a szervezetben (vagyis a vezető 
tisztségviselőben) a bűnfelderítéshez való segítségnyúj-
tásra vonatkozó akarat-elhatározást létrehozhatná. Mit 
tehet azonban a szervezet annak érdekében, hogy men-
tesüljön a felelősség alól abban az esetben, ha a tagja 
vagy dolgozója bűncselekményt követ el? A válasz az 
ezen esetkörhöz kapcsolódó büntethetőségi feltételben 
rejlik, nevezetesen teljesítenie kell irányítási, illetve 
ellenőrzési kötelezettségét. e kötelezettséget pedig tel-
jesíti abban az esetben, ha megfelelő compliance-rend-
szert épít ki.40 Ha preventív intézkedések foganatosítása 
ellenére mégis bűncselekmény elkövetésére kerül sor, 
úgy felmerül a kérdés: vajon megfelelő módon került-e 
sor e mechanizmusok kiépítésére? A válasz nem lehet 
automatikusan nem. éspedig a szervezet megfelelési 
szándékát mi sem igazolja jobban, mint az, hogy bűn-
cselekmény gyanújának felmerülése esetén annak kö-
rülményeit feltárja, majd azt a hatóság rendelkezésére 
bocsátja. Azaz amennyiben a compliance-management 
részét képezik represszív jellegű, internal investigation 
mechanizmusok, eljárási formák és az állami bűnüldö-
ző hatósággal való együttműködés is adott, abban az 
esetben igazolást nyerhet, hogy a szervezet vezető tiszt-
ségviselője intézkedési-ellenőrzési kötelezettségét telje-
sítette, amely eliminálja a felelősségét, azaz a szervezet 
tagjának vagy dolgozójának a szervezet javára elköve-
tett bűncselekménye nem eredményezi a jogi személy 
járulékos felelősségének megállapíthatóságát.  Minde-
zek alapján leszögezhető, hogy represszív compliance 
eszközök szervezeti rendszerbe történő beépítése is 
szervezeti érdek, hiszen a szervezet büntetőjogi szank-
cionálástól való mentesülését szolgálja.41

A kölcsönös érdekek igazolása azonban pusztán az 
első lépcsőfok az intézményrendszer megengedhetősé-
gének, illetve indokoltságának vizsgálata térén. elem-
zés tárgyát képezi a kérdés: milyen eljárások és milyen 
feltételek mentén engedhetők meg,42 illetve milyen 
ellentmondások feloldására kell törekedni egy előnyo-
mozási eljárási rend magyar jogrendszerbe való poten-
ciális átültetése során?

3. Az internal investigation és a büntetőeljárás egymáshoz 
való viszon�a

Abban a pillanatban, hogy látjuk: a szervezeten be-
lüli előnyomozási eljárás, azaz büntetőjogi szempont-

36. Roxin, Imme: probleme und Strategien der compliance-Begleitung in Unternehmen. Strafverteidiger. 2012. 2. sz. 116–121. 116. 
37. Jszbtv. 2. § a) pont
38. Jszbtv. 2. § b) pont
39. Megfelelő motiválás mellett érdeke lehet azonban a szervezet más tagjának vagy dolgozójának az, hogy akár a szervezet vezetőjével, 

megfelelő intézkedés foganatosítására hatáskörrel rendelkező személyek, akár az állami bűnüldöző hatósággal a bűncselekményről való 
tudomásszerzését közölje. 

40. Spehl – Momsen – Grützer: i.m. (13. jegyzet) 264. 
41. Spehl – Momsen – Grützer: i.m. (13. jegyzet) 263. 
42. Momsen: i.m. (7. jegyzet) 511. 
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ból releváns felelősségi kérdések belső tisztázására való 
törekvés célja a szervezet felelősség alóli mentesülése, 
felmerül a kérdés: mennyiben egyeztethető össze a 
szervezeti előnyomozás az állami büntető monopólium 
elvével? Mennyiben sérti az elvet, azaz mennyiben te-
kinthető a szervezeti eljárás az állami büntetőhatalom 
privatizálásának?43 Megengedhető-e, és ha igen, milyen 
keretek között az outsourcing44a büntetőeljárásban a 
kooperáció megteremtése érdekében?45 A kérdés két-
irányú, és az – az internal investigation szűkebb, illetve 
tágabb fogalmának ismeretében – két különböző idő-
síkban vizsgálható. A n�omozási outsourcing az internal 
investigation szűkebb fogalmához kapcsolódó kérdés, 
amely nem képezi azonban jelen tanulmány vizsgála-
tának tárgyát tekintettel arra, hogy hazánkban a már 
megindult büntetőeljárás keretei között a nyomozó ha-
tóság és a szervezet közötti explicit kooperáció jogi ke-
retei nem adottak, így a kérdés gyakorlati szempontból 
sem bír relevanciával.46 ennek megfelelően az internal 
investigation tágabb fogalmának alapul vételével a bün-
tetőeljárás és a szervezeti előnyomozás közötti – tény-
leges vagy potenciális –feszültséget a bűncselekmény 
elkövetésére vonatkozó, azonban az állami bűnüldöző 
szervek tudomására még nem jutott gyanú felmerülésé-
től47 vesszük górcső alá. A kérdés vizsgálatának alapját 
az a hipotézis képezi, hogy optimális esetben – azaz ha 
elfogadjuk a fentebb tárgyalt anyagi jogi és büntetés-
kiszabási motivációk valós hatását – a szervezet és az 
állami bűnüldöző hatóság között egy versen�hel�zet48 jön 
létre: A szervezet érdeke, hogy még azelőtt derítse fel az 
elkövetett – büntetőjogilag releváns – jogsértést, hogy 
az a hatóság tudomására jutna.49 Az állami bűnüldöző 
hatóság érdeke pedig egyszerűen az, hogy a jogsértés – 

bármilyen formában és bármikor – a tudomására jus-
son. Azaz az érdekek tulajdonképpen egybecsengenek, 
de kizárólag akkor, ha a szervezet előfelderítési célzata 
a későbbi kooperációra irányul.50

A büntetőjogilag releváns magatartások felderíté-
sének joga kizárólag az államot illeti,51 a büntető eljá-
rásjogi legalitás,52 valamint az officialitás elve alapján 
– szűk kivételtől eltekintve – a bűnfelderítés joga és 
kötelessége is egyben.53 Mind a büntetőeljárás, mind a 
szervezeten belüli előnyomozási eljárás célja az objektív 
igazság feltárása,54 azaz annak a kérdésnek a valóságnak 
megfelelő tisztázása, hogy a büntetőjogi szempontból 
relevanciával bíró magatartások valóban megtörtén-
tek-e, illetve azokat ki és miképpen követte el. Addig 
azonban, amíg a büntetőeljárás során az objektív igaz-
sághoz vezető út a törvényesség55 követelményének ele-
get téve alapelvekkel és garanciális rendelkezésekkel 
van kikövezve, belső (elő)nyomozási eljárás lefolytatása 
során a szervezet az igazság kompromisszumok nélküli 
feltárására („kompromisslos Wahrheitsfindung”)56 törek-
szik. e jellegzetesség igen jelentős veszélyeket rejt ma-
gában, hiszen azok a garanciális rendelkezések, ame-
lyek a büntetőeljárásban tipikusan a büntetőhatalom 
letéteményesének jogosítványait hivatottak törvényi 
keretek közé szorítani az eljárásban részt vevő szemé-
lyek jogainak minél teljesebb érvényesülése érdeké-
ben57 (a fegyverek egyenlősége elvének jegyében58), a 
szervezeti előnyomozási eljárás során főszabály szerint 
nem érvényesülnek, illetve a vizsgálatot lefolytató sze-
mélyt vagy szervet nem kötik, hiszen nem büntetőeljá-
rásról lévén szó, a büntetőeljárásról szóló törvény ha-
tálya e vizsgálati eljárásokra nem terjed ki. éspedig ha 
ezt a büntetőeljárás és szervezeti előnyomozási eljárás 

43. Jahn, Matthias: Der Unternehmensanwalt und die compliance – rechtsstellung und Aufgaben eines neuen Strafverteidigertyps. in: 
criminal compliance vor den Aufgaben der Zukunft (szerk. rotsch, thomas). Gießen nomos, 2013. 111. 130. p

44. A nyomozási tevékenység kiszervezése, azaz annak megengedhetősége, hogy büntető eljárásjogi szempontból releváns nyomozási tevé-
kenységet ne nyomozó hatóság folytasson le. Ld. Theile – Gatter – Wiesenack: i.m. 814. 

45. Siebler, Björn: criminal compliance im interdisziplinären kontext – Die Legitimierung von compliance-tätigkeiten und Maßnah-
men sowie deren Verwertbarkeit im deutschen Strafverfahren. Hamburg, Diplomica, 2014. 29. 

46. Amint már a bevezetésben is láthattuk, hazánkban nem létezik a büntető eljárásjogi értelemben vett Unternehmensanwalt intézménye, 
amely személy hivatott – meghatározott feltételek fennállása esetén – a már megindult büntetőeljárást követően a szervezeten belüli 
nyomozást lefolytatni, és a nyomozóhatósággal kooperálni.

47. Zapfe, Henrik: compliance und Strafverfahren. Das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Beschuldigtenrech-
ten. Frankfurt, peter Lang, internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014. 7. 

48. Zapfe: i.m. 3. 
49. Theile – Gatter –Wiesenack: i.m. 812. 
50. A szervezeti előnyomozási eljárásokkal (és egyáltalán a compliance eljárásokkal) kapcsolatos kritikaként tarja számon a szakirodalom 

azt, hogy a szervezet áttekinthetőnek tűnik ugyan, gyakorlatilag azonban ezen intézkedések nem ritkán éppen, hogy elfordítják a figyel-
met a szervezeten belül elkövetett bűncselekményekről, egy quasi öntisztogatást tesznek lehetővé, azaz a cél a későbbi büntetőeljárás 
pozitív lefolyásának befolyásolása. (Montiel: i.m. 188. ; Poppe: i.m. 582.)

51. Nag� Ferenc: Anyagi büntetőjog. általános rész i. Szeged, iurisperitus, 2014. 10.; Siebler: i.m. 28.; Herke Csongor – Fen�vesi Csaba – 
Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Budapest-pécs, Dialog campus, 2012. 57. 

52. Herke – Fen�vesi – Tremmel: i.m. 56. 
53. Fantol� Zsanett –Gácsi Anett Erzsébet: eljárási büntetőjog. Statikus rész. Szeged, iurisperitus, 2013. 70.; Herke – Fen�vesi – Tremmel: i.m. 55.
54. Fantol�–Gácsi: i.m. 18. 
55. A törvényesség követelmény mint a bizonyítási eljárás során a bizonyítás szabadságának elvét korlátozó elv, amely nem enged teret a bizo-

nyítás során az önkénynek, meghatározott – szigorú – keretek közé szorítja az igazság felderítésének eljárását. Fantol�–Gácsi: i.m. 18., 216. 
56. Montiel: i.m. 190.; Poppe: i.m. 581. 
57. Montiel: i.m. 192. 
58. A fegyverek egyenlőségének elve egy több alapelvet is érintő elvi tétel, amely általános jelleggel a tisztességes eljáráshoz való jog tételé-

ből vezethető le. (ld. Herke – Fen�vesi – Tremmel: i.m. 53.)
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között fennálló feszültséget annak a ténynek a tükré-
ben vizsgáljuk meg, hogy a szervezeten belüli vissza-
élések felderítése – az elemzett motivációk fényében 
– a szervezet vezetőjének elsődleges érdeke, a büntető-
jogilag releváns visszaélést elkövető munkavállalónak 
kevésbé, úgy látható, hogy a garanciális rendelkezések 
hiánya a szervezeti előnyomozás során a munkaválla-
ló jogainak sérelmét fogják eredményezni.59 A kérdés, 
hogy mely jogok tényleges vagy potenciális sérelméről 
beszélhetünk, és miképpen oldható fel a munkáltató és 
a munkavállaló közötti ellentét, az alábbiakban – inter-
diszciplináris módon – kerül megvizsgálásra.

4. Internal investigation intézkedések megjelenése a hatá-
l�os mag�ar munkajogban – a munkavállaló meghall-
gatása, mint belső nyomozás lefolytatására alkalmas 
munkajogi eszköz

A munkavállaló által elkövetett visszaélés represszi-
onálására szolgáló elsődleges eszköz a munkáltató ke-
zében a különböző munkajogi szankciók alkalmazása. 
Ahhoz, hogy a munkáltató az általa észlelt, avagy tudo-
mására jutott visszaélésre reagálva munkajogi szankci-
ót alkalmazhasson, értelemszerű, hogy a munkavállalói 
kötelezettségszegés, visszaélés körülményeinek – va-
lamilyen szintű – felderítése elkerülhetetlen. Ameny-
nyiben a visszaélés büntetőjogilag releváns magatartás, 
úgy az iménti tételt két aspektusból kell vizsgálni: ha 
negatív munkajogi jogkövetkezményt kíván alkalmaz-
ni, úgy a tényállás tisztázása főszabály szerint szüksé-

ges, amennyiben azonban a munkáltató a bűncselek-
mény elkövetésének gyanújáról való tudomásszerzést 
követően az állami bűnüldöző hatóság irányába felje-
lentést tesz, és egyben – habár nehezen elképzelhető – 
munkajogi szankciót nem kíván alkalmazni úgy – in 
thesi – belső felderítési tevékenység, vizsgálat lefolyta-
tására nem köteles.  Annak fényében azonban, hogy a 
hatósággal való együttműködés esetleges büntetőjogi 
felelősség alóli mentesülést szolgálhat, úgy bűncselek-
mény realizálódására vonatkozó gyanú esetén a tényál-
lás minél alaposabb felderítése még inkább munkálta-
tói érdek,60 mint puszta – büntetőjogi tényállás keretei 
közé nem illeszkedő – visszaélés esetén. kérdéses, hogy 
van-e azonban olyan jogalap, amely lehetővé teszi a 
munkáltató számára azt, hogy előnyomozási eljárást 
folytasson le? 

A munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi i. törvény (továbbiakban: Mt.) 56. §- a alapján a mun-
kavállaló munkaviszonyból eredő vétkes kötelezett-
ségszegése esetén a vele szemben e törvényben meg-
határozott61 – munkaviszony megszüntetésével nem 
járó – szankció alkalmazására jogosult, az Mt. 78. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján pedig szintén munkaválla-
lói vétkes kötelezettségszegés (lényeges kötelezettség 
súlyos megszegése) szolgál jogalapot azonnali hatályú 
felmondás alkalmazására. e vétkes kötelezettségszegés 
esetére alkalmazható szankciók quasi munkáltatói fe-
gyelmi jogkör62 gyakorlásának tekintendő.63 a fegyelmi 
szankciók formai ismérve az írásba foglalási, illetve in-
dokolási kötelezettség, amelyek – mint láthattuk – imp-
licite a tényállás felderítéséhez szükséges munkáltatói 
n�omozás lefolytatását feltételező rendelkezések.64

59. Zapfe: i.m. 3. 
60. A büntetőjogilag potenciálisan releváns magatartást realizáló munkavállalóval szemben jogszerűen alkalmazható fegyelmi szankciók, 

illetve az azzal való jogszerű fenyegetés (quasi negatív motiváció)pedig alkalmas lehet arra, hogy belső bűnfelderítési együttműködésre 
ösztönözze a munkavállalókat.

61. Megjegyzendő, hogy e szankciók alkalmazására akkor van lehetőség, ha azt a felek kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben 
kikötötték.

62. Habár az Mt. immáron nem használja a fogalmat, a fegyelmi eljárás de facto léte a hatályos rendelkezések alapján a fogalomhasználat 
elmaradása ellenére is levezethető [ld. Zaccaria Márton Leó: A vétkes kötelezettségszegés ára – a fegyelmi felelősség szerepe a gazdasági 
munkajogban régen és most. Magyar Jog. 2013. 1. sz. 40.; 44. (a)], mégpedig az analógia jogtechnikai eszköz alkalmazásának segítségé-
vel. A munkavégzés alapjául szolgáló kötelezettségek vétkes megszegése a közszféra munkajogába expressis verbis fegyelmi felelősség 
keletkezését megalapozó tényező (A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 155. §- a). A felelősséget megalapozó 
cselekmény köz-, ill. magánszféra munkajogára vonatkozó jogi normában azonos módon történő megfogalmazása – tekintettel a ma-
gánszféra munkajogában fennálló fegyelmi felelősségre vonatkozó történeti előzményekre is – álláspontom szerint megalapozza a hipo-
tézist, miszerint ha a versenyszféra munkajogában a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetére hátrányos jogkövet-
kezményt kíván alkalmazni, úgy a jogintézmény annak címkézésétől függetlenül, tartalmára tekintettel fegyelmi eljárásnak tekintendő. 
[Vö. Zaccaria Márton Leó: A munkáltató személyében bekövetkező változás a munka törvénykönyvében; A munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatás közös szabályai, esetei, alkalmazási köre az új Mt-ben; A feleket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek rend-
szere a munkaviszonyban, a munkavállaló „fegyelmi” felelőssége. in: Magyar munka- és közszolgálati reform nyugat-európai kitekin-
téssel. (szerk. prugberger tamás) Miskolc, novotni kiadó,2013. 96. (b)]

63. Megjegyzendő, hogy a tárgyalt quasi fegyelmi jogkövetkezmények mint represszív compliance eszköznek tekintendő szankciók alkal-
mazása mellett a hatályos magyar munkajogi szabályok között a korábban említett preventív aspektus is megjelenik, ugyanis a mun-
káltató az Mt. 11. § (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy a munkavállalót a munkaviszonyával összefüggő magatartásra körében 
ellenőrizze. Az ellenőrzési jogkört az Mt. generális jelleggel deklarálja, annak de facto megjelenési formáit – egyetlen kivételtől elte-
kintve – exemplifikatív jelleggel sem szabályozza, azonban az ellenőrzési jogkör gyakorlásával szemben több korlátot is felállít. ennek 
megfelelően az ellenőrzés kizárólag a munkavállaló munkaviszonyával összefüggő magatartásra terjedhet ki (tanúsítsa azt akár munka-
időben, akár munkaidőn kívül), a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető, valamint az ellenőrzés nem eredményezheti az emberi 
méltóság sérelmét. (Ld. Cséffán, József: A munka törvénykönyve és magyarázata. Szeged, Szegedi rendezvényszervező. 2014. 50.) ezen, 
ellenőrzésre vonatkozó általános, elvi tételek főszabály szerint munkajogi szankció alkalmazása esetén is irányadó minimális garanciák. 
[Vö.: Mél�pataki Gábor: A fegyelmi felelősség problémája a munka- és közszolgálati jogban. in: Decem anni in europaea Unione iii. 
Miskolci Jogtudományi Műhely, civilisztikai tanulmányok. (szerk. Sápi edit). Miskolc, Miskolci egyetemi kiadó, 2015.91.]

64. Vö. Zaccaria: i.m. (62. jegyzet/b) 97. 
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A továbbiakban a munkáltatói „tényállás-felderítési” 
mechanizmusok közül a munkáltatói meghallgatás vizs-
gálatára kerül sor, amelynek célja, hogy az így megszer-
zett bizonyítékok büntetőeljárásban való felhasználha-
tóságával kapcsolatban felmerülő kérdésekre adekvát 
választ adhassunk. 

Abban az esetben, ha a munkáltató észleli, avagy tu-
domására jut, hogy valamely munkavállaló feltehetőleg 
– jelen tanulmány szempontjából – büntetőjogilag re-
leváns cselekményt követett el, úgy annak érdekében, 
hogy a büntetőeljárás – tényleges vagy potenciális – 
megindításától függetlenül a rendelkezésére álló mun-
kajogi jogkövetkezményeket alkalmazhassa – mint 
láthattuk – információt, quasi bizonyítékokat kell gyűj-
tenie.65 A jogsértés felmerülését követően tipikusan az 
első munkáltatói lépés a tényállás tisztázása és a felelős-
ség megállapítása érdekében az, hogy a jogsértést vélel-
mezetten elkövető személyt, illetőleg mindazokat, akik 
az elkövetés körülményeiről tudomással bírhatnak, 
kikérdezi, azaz egy meghallgatást, quasi kihallgatást 
foganatosít. A munkavállaló meghallgatása a tényál-
lás felderítéséhez, a munkavállaló cselekményhez való 
szubjektív viszonyulásának tisztázásához elengedhetet-
len eszköz.66 Az Mt. semmilyen szabályozási minimu-
mot, illetve eljárási rendet nem tartalmaz azonban arra 
nézve, hogy milyen feltételek mellett jogosult a mun-
káltató a munkavállalót meghallgatni.67 Habár az Mt. 
az intézkedéssel kapcsolatos eljárási szabályokat nem 
fektet le, a felek kollektív szerződésben, vagy akár 
munkaszerződésben eljárási rendet és korlátozó sza-
bályokat rögzíthetnek. Mindazonáltal a meghallga-
táson elhangzottak jegyzőkönyvben történő rögzíté-
se a visszakövethetőség, illetve a potenciális későbbi 
bizonyítás szempontjából célszerű lehet. Az eljárási 
szabályok generális lefektetésének hiánya azt jelen-
ti, hogy nem állnak rendelkezésre olyan garanciák, 
amelyek a munkáltatót a meghallgatás során tartalmi 
kérdésekben, ill. formailag korlátozzák. éspedig ha 
az explicit törvényi korlátozás hiányát együtt értel-
mezzük a munkáltatónak a fegyelmi szankcióval való 
jogszerű fenyegetése potenciális megvalósulásának 
lehetőségével is, úgy felmerül a kérdés: az ily módon 
megszerzett bizonyíték miképpen nyerhet értékelést 
egy későbbi büntetőeljárásban?

5. A más által megszerzett bizonyítási eszköz büntetőel-
járásban való felhasználhatóságának eg�es releváns 
kérdéseiről

Az előző fejezet végén feltett kérdés megválaszolá-
sához szükséges mindenekelőtt áttekinteni a bizonyí-
tékok büntetőeljárás során történő felhasználásával 
kapcsolatos szabályok, tilalmak, ill. korlátok rendsze-
rét. A rendszer áttekintését szolgáló kiindulási pont 
a szabad bizonyítás elve, amely alapján a bizonyítás 
során főszabály szerint a büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XiX. törvényben (továbbiakban: Be.) meghatározott 
bármilyen bizonyítási eszköz felhasználható, valamint 
az azokból nyert bizonyítékok értékelése a bíró megy-
győződése szerint szabadon történik. A Be. deklarálja 
azonban a szabad bizonyítás elvének explicit korlátait, 
nevezetesen a törvényesség követelményét, valamint a 
jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelésének 
tilalmára vonatkozó szabályrendszert,68 amely korlá-
tok, ill. tilalmak címzettje a büntetőügyekben eljáró 
valamennyi hatóság.69 Azaz a büntetőeljárás során a 
büntetőügyben eljáró hatóságok által történő bizonyí-
tékszerzés e – jelent tanulmány tárgyát részletesebben 
nem képező – korlátok között jogszerű. Milyen szabá-
lyok érvényesülnek azonban akkor, ha a bizonyítékot 
alapvetően nem büntetőügyekben eljáró hatóság szerzi 
meg, hanem a büntetőeljárást megelőzően más személy 
vagy szerv, majd e bizonyék a büntetőeljárás során fel-
használásra kerül? A más eljárásban megszerzett bizo-
nyítékok büntetőeljárásban való felhasználhatóságára 
a Be. 76. § (2) bekezdése ad felhatalmazást azzal, hogy 
kimondja: „A büntetőeljárásban fel lehet használni azokat 
az okiratokat és tárg�i bizon�ítási eszközöket, amel�eket va-
lamel� hatóság – jogszabál�ban meghatározott feladatainak 
teljesítése során a hatáskörében eljárva – a büntetőeljárás 
megindítása előtt készített, illetőleg beszerzett.” e rendelke-
zésnek megfelelően az állami bűnüldöző hatóságoknak 
– főszabály szerint – azt kell csupán vizsgálniuk, hogy 
a büntetőeljárás során az általuk felhasználni kívánt 
bizonyíték megszerzése megfelelt-e azon eljárás sza-
bályainak, amelyben az okirat vagy a tárgyi bizonyítá-
si eszköz eredetileg készült, avagy beszerzésre került. 
A rendelkezés tehát – főszabály szerint – a bizonyíték 
megszerzését büntető eljárásjogi értelemben is jogsze-

65. Montiel: i. m. 188. 
66. Spehl, Stephan – Momsen, carsten – Grützer, thomas: Unternehmensinterne ermittlungen – ein internationaler Überblick – teil 

ii.: Zulässigkeit und rechtliche Anforderungen verschiedener ermittlungsmaßnahmen in ausgewählten Ländern. corporate compli-
ance Zeitschrift.  2013. 1. sz. 1–19. 8. 

67. Az Mt. sem a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetére rendelkezésre álló fegyelmi szankciók alkalmazása, sem az azonnali ha-
tályú felmondás okának tisztázása érekében nem állapít meg sajátos eljárási kötelezettséget a munkáltató terhére. (ld. Berke G�ula – Kiss 
G�örg�: kommentár a munka törvénykönyvéhez. Budapest, kJk, 2012. 224.; vö.: Mél�pataki: i.m. 83.)

68. A jogellenesen megszerzett bizonyítékok büntetőeljárásban való értékeléséről ld. részletesen: Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen meg-
szerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban. phD értekezés. Szeged, 2015. 

69. Karsai Krisztina: Grenzüberschreitende Beweisverbote. in: Die entwicklung von rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Veranke-
rung. Forschungsband zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht Alexander von Humboldt Stiftung instituts-
partnerschaft (2009-2013). (szerk. Adem Sözüer – Bahri Öztürk – Liane Wörner – Walter Gropp). Gießener Schriften zum Strafrecht 
und zur kriminologie. Baden-Baden, nomos, 2014. 157. 
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rűnek tekinti abban az esetben, ha a megelőző eljárás 
során jogsértésre nem került sor.70 Ha meg szeretnénk 
állapítani, hogy a korábbiakban vizsgált, a munkálta-
tó által megszerzett bizonyíték miképpen használható 
fel a büntetőeljárásban, mindenekelőtt az utóbb emlí-
tett rendelkezést kell megvizsgálni. Amint az látható, 
az ún. „másodkézből beszerzett bizonyítási eszközre”71 
vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben releváns, 
ha a bizonyítékot előzetesen megszerző szerv vagy sze-
mély hatóságnak minősül. ennek megfelelőn a fejezet 
címében foglalt problémára adandó választ determi-
náló előkérdés az, vajon a munkáltató hatóságnak mi-
nősül-e akkor, amikor hátrán�os jogkövetkezmén� alkal-
mazása céljából munkáltatói meghallgatást foganatosít. 
A kérdés megválaszolása igen nehéz feladat, tekintettel 
arra, hogy egyetlen jogi norma sem definiálja a hatóság 
terminus technikus fogalmi ismérveit. Így a munkálta-
tó hatóság voltának kérdésében való állásfoglalás céljá-
ból argumentum a simile érvelési technika segítségével, 
analógia alkalmazására kerül sor, a tanulmány tárgyát 
képező kérdés megválaszolásához szükséges mérték-
ben. A Be. 76. § (2) bekezdés értelmezése szerint más 
eljárásnak tekintendő az ún. feg�elmi eljárás is.72 Hogy 
a versenyszféra munkajogában a hatályos munkajogi 
szabályok szerint létezik-e egyáltalán fegyelmi eljárás, 
mint láthattuk vitatott, ám az e kérdésre adott válasz 
determinálja a „hatóság-e a munkáltató” kérdésben tör-
ténő állásfoglalást. Amennyiben elfogadjuk az előző 
fejezetben felállított hipotézist,73 miszerint a munkálta-
tó által munkavállalói vétkes kötelezettségszegés okán 
lefolytatott „bizonyítási eljárás” feg�elmi eljárás, úgy a 
munkáltatót e vonatkozásban feg�elmi hatóságnak kell 
tekinteni. ebben az esetben a következő lépcsőfok a 
Be. 76. § (2) bekezdésének alkalmazásával kapcsola-
tos aggályok vizsgálata. A fegyelmi jogkör gyakorlása 
során a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében 
a munkáltatót indokolási kötelezettség terheli, e kö-
telezettség pedig feltételezi valamiféle eljárás lefolyta-
tását a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének 

bizonyítása céljából. Láthattuk korábban, hogy az Mt. 
generális szabályozáson túl nem rögzít a meghallgatás-
sal kapcsolatos eljárási szabályokat, illetőleg a fegyelmi 
eljárás lefolytatására sem tartalmaz semmilyen eljárási 
(garanciális) rendelkezést,74 így a munkáltatót a meg-
hallgatás során nem terheli pl. a büntetőeljárási érte-
lemben vett figyelmeztetési kötelezettség sem. A garanciá-
lis eljárási szabályok lefektetésének hiánya pedig végső 
soron olyan bizonyítási eszközök büntetőeljárásba való 
bevonásának lehetősége előtt nyit utat, amelyek a bün-
tetőeljárás során – generális vagy speciális bizonyíték-
szerzési tilalom okán – nem lettek volna megszerezhe-
tők. Mint ahogy azt a Szegedi Ítélőtábla az ÍH 2005. 
137. számon közzétett határozatában elvi éllel kifejtet-
te,jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha 
azt a munkavállalót, aki egy esetleges későbbi büntető-
eljárásban terhelt vagy tanú lesz, illetve lehet, anélkül 
hallgat meg, részére anélkül tesz fel kérdéseket, hogy 
figyelmeztetné arra, miszerint meghatározott kérdé-
sekre nem köteles válaszolni.75 Mivelhogy a munkaválla-
ló a munkáltató által lefolytatott ellenőrzési intézkedés 
során sem terheltnek, sem tanúnak nem minősül, így 
sem a „vádlottat megillető vallomás megtagadási jog, sem 
a tanúra vonatkozó mentességi jog nem illeti meg, ezen ok-
nál fogva a munkáltatót semmiféle kioktatási kötelezettség 
nem terheli”, éspedig „a büntetőeljárási törvénynek a tanú 
meghallgatására vonatkozó rendelkezései más eljárásban 
nem alkalmazhatók, íg� azok törvén�ességét sem érintik”.76 
A büntetőeljáráson kívüli egyéb eljárási szabályok fel-
tétel nélküli akceptálása77 a nem öncélúan jelen lévő 
büntetőeljárási elvek78 és garanciális rendelkezések 
sérelmét,79 e szabályok megkerülése lehetőségének ve-
szélyét rejti magában, éppen ezért korlátok felállítása 
szükséges.80 álláspontom szerint a garanciális szabá-
lyok érvényesülésének követelménye a jogállamiság el-
véből levezethető, az Alaptörvénybe foglalt tisztességes 
eljáráshoz való jogból81 eredeztethető alapvető követel-
mény, amely követelmény érvényesülését megfelelően 
szolgálja a közvetlenség elve azzal,82 hogy a Be. 76. § 

70. A bizonyítékok ily módon történő felhasználásának megengedhetősége a büntetőeljárás egyszerűsítését és ésszerűsítését szolgálja. Ld. 
Holé Katalin: A bizonyítás. in: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény magyarázata. ii. kötet.(szerk. Holé katalin – kadlót 
erzsébet). Budapest, Magyar Hivatalos könyvkiadó, 2007. 269. 

71. Királ� Tibor: Büntetőeljárás jog. Budapest, osiris kiadó, 2003. 228. 
72. Holé: i.m.269. 
73. Ld. 61. lábjegyezet
74. Berke – Kiss: i. m. 224. 
75. Fontos megjegyezni, hogy jelen határozat tárgyát képező ügyben a bíróság amellett foglalt állást, hogy a munkáltató nem minősül 

hatóságnak, ugyanis a fegyelmi eljárás megindítására a munkavállaló meghallgatását, meghallgatása eredményének jegyzőkönyvbe 
foglalását követően került sor.

76.  ÍH 2005. 137.
77. Tremmel fogalomhasználatával élve a „csonka processzuális perkontroll”. Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Budapest 

– pécs, Dialóg campus kiadó, 173. 
. 78 Így például az önvádra kötelezés tilalma olyan büntetőeljárásban érvényesülő alapelv, amelynek (illetve az annak minél teljesebb érvényesülését 

szolgáló garanciális szabályoknak) akkor is érvényt kell szerezni, ha más eljárásban az alapelv érvényesülése nem követelmény.
79. Momsen: i.m. (7. jegyzet) 513.; Zapfe: i.m. 7. 
80. Berkes G�örg�: A bizonyítás. in:Büntetőeljárás jog. kommentár a joggyakorlat számára. (szerk. Belegi József).Budapest, HVG orac, 

2009. 309. 
81. Alaptörvény XXViii. cikk
82. Habár a közvetlenség elvét a Be. explicite nem tartalmazza, annak léte és érvényesülése közvetett módon, egyéb eljárásjogi szabályokból 

levezethető. Ld. Fantol� Zsanett – Gácsi Anett: eljárási büntetőjog. Statikus rész. Szeged, iurisperitus, 2013. 79.; Gácsi Anett Erzsébet: 
Megjegyzések a távollévő terhelttel szemben lefolytatott külön eljáráshoz. in: Sale and community – Adásvétel és Közösség. Szegedi 
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(2) bekezdésre (illetve a közvetett bizonyítékszerzésre) 
a bizonyítékok törvényes megszerzése lehetőségének ultima 
ratio-jaként kell tekintenünk.83

Láthattuk, hogy a más eljárásban megszerzett bizo-
nyítási eszköz büntetőeljárásban történő felhasználása 
terén a büntetőügyekben eljáró hatóságok kezét de jure 
enyhébb korlátok kötik annál, mintha azokat maga a 
hatóság szerezte volna meg. Harmadik lépcsőként – an-
nak okán, hog� a munkáltató hatóságvolta önmagában is 
vitatott kérdés – szükséges megvizsgálni azt az esetkört 
is, amikor a bizonyítékot megszerző, majd azt az álla-
mi bűnüldöző hatóság rendelkezésére bocsátó „más” az 
hatóságnak nem minősülő magánszemély. Azt láthat-
juk, hogy a magánszemély által megszerzett bizonyítási 
eszköz büntetőeljárásban történő felhasználására nézve 
a Be. semmilyen explicit korlátot nem tartalmaz, azaz 
a Be. 78. § (1) bekezdésben foglalt szabad bizonyítás 
elvéből eredően annak felhasználását a bírói mérle-
gelés „köti” pusztán.84 ez azt jelenti, hogy – a szabad 
bizonyítás elvéből eredően, kizárólag a Be. rendelke-
zéseinek áttekintését követően – arra az álláspontra 
kell(ene) helyezkednünk, hogy büntetőeljárás során 
jogszerű azon, a bíróság rendelkezésére bocsátott bizo-
nyítékok felhasználása, amelyeket magánszemély bűn-
cselekmény, avagy magánjogi (tipikusan személyiségi 
jogi) jogsértés útján szerzett meg.85 Mégis miképpen 
vezethető le ebben az esetben egy, az ily módon bün-
tetőeljárásba beemelt bizonyíték értékelésének tilalma? 
A bizonyítékok szabad értékelésének már említetett – 
bűnüldöző hatóságokat kötelező86 – másik tilalma a 
Be. 77. §-ban lefektetett törvényesség követelménye, 
annak (2) bekezdésében rögzített személyiségi jogsér-
tés tilalma. Amennyiben a magánszemély a bizonyítási 
eszköz megszerzése során személyiségi jogot sért, úgy 
alapvetően egy másik szakjogági tilalom, a polgári jog 
személyiségi jogsértésre vonatkozó szabályai releván-
sak.87 Az említett két, különböző szakjogági tilalom 
azonban egyetlen, Alaptörvényben is rögzített emberi 

jogból, nevezetesen az emberi méltóság88 anyajogából89 

ered. ennek megfelelően – függetlenül attól, hogy a 
Be. nevezett rendelkezése pusztán a hatóságot kötele-
zi – más személy által személyiségi jogi jogsértés útján 
megszerzett bizonyítási eszköz büntetőeljárásban törté-
nő felhasználása és értékelése esetén alappal hívható fel 
az emberi méltósághoz való jog megsértése.90

III.  
Összegzés - tézisek az internal investiga-

tion hazai helyzetével kapcsolatban

preventív, valamint represszív eszközöket tartalma-
zó compliance-rendszer kialakítása – mint bebizonyo-
sodott – szervezeti érdek. Mégis azt láthatjuk, hogy 
szervezeten belüli quasi nyomozási eljárásra vonatkozó 
általános szabályrendszer hazánkban nem adott. külön-
böző jogági rendelkezések vizsgálatán és ismertetésén 
keresztül juthatunk arra a következtetésre, hogy a 
szervezeten belül, büntetőjogilag releváns magatartás 
realizálásának gyanúja esetén – mintegy fragmentális 
jelleggel – tipikusan munkajogi rendelkezések vizsgá-
landók, e jogágak által szabályozott intézkedések foga-
natosíthatók. e tényből, illetve felismerésből logikusan 
adódik a kérdés: Miért? Azaz látva a szervezeten be-
lüli, kiépített előnyomozási eljárás lefolytatásához kap-
csolódó pozitívumokat, hazánkban miért találkozunk 
az eljárás gyakorlati relevanciájának hiányával, illetve 
hiányos – nem célzatos – megvalósítással? A miért meg-
válaszolására – a tanulmány során tett megállapítások 
alapulvételével – tézisek felállításával vállalkozok.

6. A kérdésre elsősorban az intézményrendszer lété-
nek kriminálpolitikai-ontológiai indokában keresendő a 

Jogász Doktorandusz Konferenciák IV. (szerk. Schiffner imola – Varga norbert). Szeged, Szegedi tudományegyetem állam-és Jogtudo-
mányi Doktori iskola kiadványsorozata, 2014. 52. 

83. A bírósági szakban zajló bizonyírási eljárás során a közvetlenség elve alól abban az esetben adható „felmentés”, ha az adott bizonyítási 
eszköz, ill. bizonyíték közvetlen módon nem szerezhető meg. Holé: i.m. 270.; Királ�: i.m. 228.; Vö.: Schroeder, Friedrich-Christian: 
Strafprozessrecht. München, c. H. Beck,2001. 165. 

84. ezzel szemben pl. a török büntetőeljárásban a magánszemélyek által megszerzett bizonyítási eszközök büntetőeljárásban történő fel-
használására a török alkotmány explicit szabályozása révén ugyanazon korlátozó szabályok vonatkoznak, mint a büntetőügyekben 
eljáró hatóságokra. Edemiral Bakirman, Büsra: Unlawfully obtained evidences in turkish criminal procedure Law. ceza Hukuku ve. 
kriminoloji Dergisi. 2015. 1. sz. 247. Ismerteti: Gácsi: i. m. (68. jegyzet) 367. lábjegyzet

85. Karsai teszi fel a kérdést: A büntetőeljárás résztvevői kötelesek vajon arra, hogy valamiféle eljárást lefolytassanak annak megállapí-
tása érdekében, hogy a büntetőeljáráson kívül harmadik személy által megszerzett bizonyíték sért-e bizonyítási tilalmat? Ld. Karsai: 
i.m.158. 

86. Királ�: i.m. 231. 
87. Ld. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (ptk.) Második könyv. Harmadik rész: Személyiségi jogok
88. Alaptörvény ii. cikk 
89. ptk. 2:24 § (2) bekezdés. Ld. Fézer Tamás: Személyiségi jogok. in:A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó 

jogszabályok nagykommentárja. (szerk. osztovits András). Budapest, opten, 2014. 252. 
90. Fontos megjegyezni azonban, hogy habár az alapjogsérelemre való hivatkozás esetlegesen alkotmányjogi panasz útján helytálló esz-

köz a jogsérelem orvoslására, a kérdés eldöntése, miszerint a büntetőeljárás lefolytatása érdekében magánjogi jogsértés útján szerzett 
bizonyíték felhasználása meg nem engedett módon korlátozza-e az említett alapjogot, gondos mérlegelést igényel, jelent tanulmány 
tartalmi kereteit annak vizsgálata meghaladja. Ld. Papp Zsuzsanna: emberi jogok és személyiségi jogvédelem versus bizonyítás a német 
Szövetségi Bíróság és a német Alkotmánybíróság egyes határozatainak fényében. rendészet és emberi jogok. 2011. 2. sz. 15–28. 
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válasz. Újonnan megjelenő intézmények (jogintézmé-
nyek) mögött mindig valamilyen társadalmi, gazdasá-
gi, avagy politikai katalizátor áll. Az internal investiga-
tion központi kérdéssé válásának elsődleges kiváltó 
oka pedig az egyesült államokban az enron-ügy,91 
míg németországban a Siemens-ügy92 kapcsán kelet-
kezett botrány volt. Mindkét ügy olyan gazdasági-po-
litikai vitát indukált, amelynek eredményeképpen 
elsősorban a szervezetek belső integritását – mind a 
média hatására tipikusan bekövetkező reputációvesz-
téstől,93 mind a büntetőjogi felelősségre vonástól – 
védő jogalkotási produktumok létrehozására, compli-
ance-orientált szervezeti szemléletváltásra került sor. 
e megállapításból a feltett kérdésre logikusan adódik 
a válasz: hazánkban hián�zott akatalizátor – azaz az 
imént említett ügyekhez hasonló olyan botrán�, quasi 
kényszerítő kiváltó ok, amely a szervezetek figyelmét 
az internal investigation pozitív hatására irányíthatta 
volna. (1. Tézis)

7. a katalizátor hiánya valós, önmagában azonban 
nem lehet elégséges indok akkor, ha egy egyébként 
jól működő, a szervezet javát szolgáló intézmény-
rendszer telepítésére a lehetőség adott lenne, így 
egyéb okot kell keresnünk, amelyek meggyőző vá-
laszt adnak a kérdésre. 

Ha az internal investigation rendszer hiányának 
problematikáját kriminológiai aspektusból, nevezete-
sen bűnözéskontroll oldaláról közelítjük meg, akkor 
a válasz a szervezeten belül elkövetett bűncselekmények 
felderítetlenségének általános problematikája terén ke-
resendő. Azaz mindaddig, amíg a szervezetnek nem 
kell attól tartania, hogy az állami bűnüldöző hatóság 
a szervezet önvédelmi mechanizmusát megtörve ha-
tékonyan deríti fel az elkövetett – tipikusan látensen 
maradó – bűncselekményeket, addig a szervezetnek 
nem érdeke az, hogy bűnfelderítő feladata ellátásában 
az állam segítségére legyen. ennek megfelelően a bűn-
felderítés életlen pallosa aligha fenyegető a szervezetre 

nézve. Addig pedig, amíg a bűncselekmény felderíté-
sétől nem kell tartani, minden egyéb – tárgyalt anya-
gi jogi, illetve büntetéskiszabási – motiváció létének 
jelentősége elhanyagolható. (2. Tézis) e probléma ki-
küszöbölése (amely igen nehéz feladat) tehát az első 
stáció az intézményesített internal investigation ki-
alakításához vezető úton.

8. A harmadik ok pedig, amellyel az intézményesített 
internal investigation hiányát indokolhatjuk, annak 
céljával és rendeltetésével hozható összefüggésbe. ne-
vezetesen a Jszbtv. jogalapot teremtett a jogi személy 
szankcionálására, mégis azt láthatjuk, hogy a törvény 
2004-es hatályba lépése óta elenyésző azon büntetőeljá-
rások száma, ahol a vádhatóság indítványt tett a jogi 
személlyel szemben alkalmazható szankció megállapí-
tására, és még kevesebb esetben adott helyt a bíróság 
az indítványnak. éspedig ha az internal investigation 
célja – mint láthattuk – az, hogy a szervezet mentesül-
jön a felelősség alól, úgy abban az esetben, ha a máso-
dik tézisként megfogalmazott felderítési nehézség ki-
küszöbölésre kerülne, még akkor is adott a probléma, 
hogy – anélkül, hogy a megállapítás egyben értékítélet 
lenne – a jogi személyekkel szembeni szankcionálási 
lehetőség de facto nem kerül alkalmazásra. Így pedig 
logikus, hogy felelősség megállapításának hiányában 
nincsen szükség olyan intézményrendszerre, amely a 
szervezeti felelősség alóli mentesülést szolgálja.

Mindezen megállapítások ellenére a tanulmány ele-
jén feltett kérdések – tekintettel az említett, fragmen-
tális jogági szabályozásra és a bírósági gyakorlatban 
is megjelenő esetekre – nem üres frázisok, azok rend-
kívül jelentős gyakorlati relevanciával bírnak. ennek 
megfelelően fontos megtalálni a vizsgált intézkedések, 
valamint a potenciális büntetőeljárás közötti eg�en-
súl�t: az internal investigation-jellegű eljárások során 
megszerzett bizon�ítékok értékelése kérdésének körülte-
kintő vizsgálata a jogállami jogalkalmazás megvalósu-
lását szolgáló rendkívül fontos kérdés.

91. Az egyesült államokban bejegyzett enron energetikai vállalat számviteli szempontból (színleg) önmagától független leányvállala-
tokat hívott életre. A leányvállalatokkal kötött ügyletek tényleges gazdasági hasznot nem hajtottak, létrehozásuk célja az anyavállalat 
veszteségeinek eltűntetése volt, ugyanis az anyavállalat könyvelésében a leányvállalat mérlegét nem kellett feltűntetni, éspedig az 
enron e tranzakciók során tulajdonképpen magával kötött ügyleteket. Azzal, hogy a veszteségek a leányvállalatoknál, a nyereségek 
az anyavállalatnál jelentek meg, az enron időről-időre kedvező pénzügyi mutatókkal rendelkezett (fiktív tőke), hatalmas (látenciá-
ban tartott) veszteségei mellett. Az egyre kedvezőbb pénzügyi mutatók a befektetőket enron-részvények vásárlására ösztönözték. A 
leányvállalatok függetlenségének hiányára 2001-ben derült fény, ezzel együtt a felhalmozott, 80 milliárd dolláros tényleges veszteség 
napvilágra kerülését követően az enron csődöt jelentett.A csalássorozat napvilágra kerülésével kirobbant az egyesült államok addigi 
legnagyobb vállalati botránya. [Ld. részletesen: Kecskés András: Felelős társaságirányítás (corporate Governance). Budapest, HVG orac, 
2011. 94–118.]

92. A német Siemens vegyes ipari és energetikai konszern alkalmazottai bizonyos megrendelések elnyerése céljából 2000 és 2006 között a 
világ számos országára kiterjedő korrupciós ügyleteket bonyolítottak le. A korrupciós botrány 2006-ban robbant ki. (Tén�álláshoz ld.: 
Schlösser, Jan: Der Schaden der Siemens-entscheidung.onlinezeitschrift für Höchstrichterliche rechtsprechung zum Strafrecht. 2009. 
1. sz. 19–20.)

93. Poppe: i.m. 582. 
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A kínzás gyökerei és tilal-
mának aktualitása

Bevezetés

európát az utóbbi évben súlyos 
terrorista merényletek rázták meg. 
A Franciaországban 2015. novem-
berében, majd Brüsszelben 2016. 
márciusban egyidejűleg több he-
lyen történt robbantások az eddigi-
eknél nagyobb éberségre, szorosabb 
együttműködésre késztetik  az eu-
rópai Unió országait, egyértelművé 
téve közös védelmi taktika kidol-
gozásának igényét.  A tét európa 
biztonsága, a határok védelme, éle-
tünk, testi épségünk, demokrati-
kus vívmányaink megőrzése. ez a 
konfliktus ismét aktuálissá tette a 
terrorizmus elleni küzdelem esz-
közeinek és módszereinek áttekin-
tését, köztük azt a kérdést, milyen 
áron szerezhetők információk ké-
szülő, vagy már elkövetett bűncse-
lekményekről, szervezkedésekről.  
Újból napirendre került a vallo-
mástételre kényszerítés e  szköztá-
rának, régi-új problémáinak értel-
mezése, esetleg „átértékelése” is. e 
tanulmányban a kínzás, kínvallatás 
történetét és néhány tanulságát be-
mutatva próbálok meg választ adni 
arra kérdésre, biztonságunk felér-
tékelése arányban állhat-e nehezen 
kivívott elveink feladásával.

I. 
A kínvallatás fogalma

a tortúra kifejezés a latin 
„torquet” – kínoz –  illetőleg a 
„tortor” – csavaró, kínzó, bakó –  
szóból származik, de már az óko-
ri nyelvben is megtalálhatóak a 
kínoz egyéb kifejezései, a gyötör, 
sanyargat egyéb megfelelői a „cru-
ciat”, „discruciat”, „excruciat” 
kifejezések. A „torquet” kifejezet-
ten a kínpadhoz kötött kifejezés, 
miként a „tormentum” – kín – is. 
kétségtelenül létezik a tortúrának 
egy szélesebb értelmezése is a köz-
nyelvben, ez azonban a szó erede-
ti, alapvetően folyamatot érzékel-
tető jelentésére megy vissza, mely 
a hóhér által lefolytatott kínzásra 
vonatkozik, legyen az a büntető-
eljárás során a vallatásra irányuló 
kínzás vagy a büntetés-végrehaj-
tás során alkalmazott speciális 
fájdalom-alkalmazó technikák al-
kalmazása. röviden, a hatalom 
birtokosainak az igazságszolgálta-
tás vagy rendvédelem érdekében 
igénybe vett eszköztárát jelöli.1 

Az 1903. évben kiadott Magyar 
Jogi Lexikon szerint: Kínvallatás 
(latinul: tortura) alatt a bűnvádi el-
járásban a terheltnek esetleg tanúnak 
ph�sikai vag� lélektani kén�szer se-
gél�ével vallomásra bírását értjük.2 a 
Magyar katolikus Lexikon „kín-
vallatás” (latinul: quaestio, tortura) 
címszó alatt a következő meghatá-
rozást adja: beismerő vallomás ki-
kényszerítésére alkalmazott, testi, 
lelki fájdalmat (vagy mindkettőt) 
okozó módszer. nem büntetés 
volt, nem is bizonyítási eszköz. A 
bírák nem törekedtek a vallatott 

ember halálára, sőt a cél kimon-
dottan a beismerő vallomás, mint 
legfőbb bizonyíték megszerzése.3  

Az 1988. évi 3. törvényerejű 
rendelet a kínzás fogalmát úgy 
határozza meg, hogy az minden 
olyan cselekményt jelent, amelyet 
szándékosan éles testi vag� lelki fáj-
dalom vag� szenvedés kiváltása cél-
jából alkalmaznak valakivel szem-
ben, hogy tőle illetve harmadik 
személytől értesüléseket vagy val-
lomást csikarjanak ki;  vagy hogy 
ol�an cselekmén� miatt büntessék, 
amelyet ő vagy harmadik személy 
követett el, illetve amel�nek elkö-
vetésével őt vagy harmadik személyt 
g�anúsítanak, hogy megfélemlítsék, 
vagy n�omást g�akoroljanak rá, il-
letőleg hogy harmadik személyt 
félemlítsenek meg;  vagy hogy 
harmadik személyre gyakorol-
janak nyomást, valamint bármi-
lyen megkülönböztetési formára 
alapított más okból alkalmaznak, 
ha az il�en fájdalmat vag� szenve-
dést közfeladatot ellátó személ� vag� 
hivatalos minőségben eljáró bármely 
más személ� vagy il�en személ� kife-
jezett vag� hallgatólagos ösztönzésére 
vag� ennek hozzájárulásával bárki 
más okozza.4

A modern definíció összefoglal-
va tehát kínzásnak tekint minden 
olyan cselekedetet, amelyet hiva-
talos minőségben eljáró személy 
maga, vagy parancsa alapján más 
hajt végre, amellyel másnak szán-
dékosan akár fizikai, akár men-
tális fájdalmat vagy szenvedést 
okoznak a) információszerzés 
vagy vallomás kikényszerítése b) 
megfélemlítés vagy kényszerítés 
c) megkülönböztetés céljából.5

1. Brian Innes: A kínzás és a kínvallatás története, Magyar és társa kiadó, 1998., 188.
2. Magyar Jogi Lexikon, Budapest, 1903., iV. kötet 797. 
3. «http://lexikon.katolikus.hu» Letöltés ideje: 2016. 01. 22.
4. 1988. évi 3 törvényerejű rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen, 1. cikk
5. Innes i.m. 188.
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II. 
Rövid történeti áttekintés

a) Az Ókor

Bármennyire is elítélendő a mai 
civilizált ember számára a tortúra, 
nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról, hogy mintegy három évezreden 
keresztül legális jogintézmény volt, 
amely az európai és keleti népek ne-
ves törvénykönyveinek a részét ké-
pezte. Az asszírok és az egyiptomiak 
is alkalmazták a kínzást, azonban a 
babilóniai és zsidó jogrendszerek-
ben nem tesznek róla említést.6 Az 
ókori görögöknél a kínzás – „basa-
nos”– a törvényi rendszer jobb mű-
ködésének szolgálata volt, amelyet 
csak rabszolgákon illetve idegene-
ken lehetett alkalmazni.7  

A görög városállamok túlnyo-
mó részében a jog nem engedte 
meg a város szabad polgárainak 
kínvallatását vagy megkínzását, 
ugyanakkor a rabszolgák és a vá-
rosban lakó ún. idegenek – akik 
nem rendelkeztek polgárjoggal 
– teljességgel védtelenek voltak a 
hatalommal szemben. 

A peres eljárásokban nem ritkán 
előfordult, hogy az egyik fél felaján-
lotta, hogy bizonyosságképpen rab-
szolgáit kínozzák meg, vagy éppen 
ő követelte ugyanezt az ellenérdekű 
féltől.8 A kínzásra általában nyilvá-
nos helyen került sor. A kínvallatás 
elsődleges célja azon információ 
megszerzése volt, amelyet a valla-
tott személy szabad akaratából nem 
volt hajlandó megosztani.9

Az ókorban a rabszolga tanúval-
lomása csak úgy volt figyelembe 
vehető, ha kínzás előzte meg, mert 

„csak akkor mondott igazat”, ha fé-
lig öntudatlan állapotban volt. Az 
akkori felfogás szerint a szenvedés 
kölcsönzött meggyőző erőt a rabszolga 
szavainak, ha pedig a rabszolga köve-
tett el bűncselekményt, akkor bírósági 
eljárás nélkül történt a bűncselekmény 
elkövetésének a megtorlása.10

a Római Birodalomban is is-
mert volt a kínvallatás, ahol ele-
inte szintén csak rabszolgákkal 
szemben alkalmazták, rendkívül 
kivételes esetben „ha a birodalom 
érdeke úgy kívánta” szabad embe-
reken is.11 kínvallatásban lehetett 
eleinte részesíteni a vádlottakat, 
majd az ingadozó tanúkat. A római 
világi és katonai előkelőségeket va-
lamint a papság tagjait kínvallatás-
nak nem lehetett alávetni.12

a római köztársaság idején a nyo-
mozó elvű eljárás kezd kialakulni 
a kontradiktórius eljárásból. A 
császári rómában a büntetőeljárás 
egyre antidemokratikusabbá válik, 
megjelennek a fizetett besúgók, 
bevezetésre kerül az előzetes fog-
vatartás és a kínvallatás.13 

A rabszolgákat és az idegeneket 
a római jog szerint is meg lehe-
tett kínozni. A szabályok némileg 
eltértek a görög törvényektől: „A 
gazdája ellen valló rabszolgának 
nem kell hinni, és ezen vallomá-
sáért a tulajdonos jogosult belátása 
szerint elvenni szolgája életét.” ez 
a szabály akkor is érvényes volt, 
ha a rabszolgát a gazdája bűnében 
való bűnrészességgel vádoltak, 
a felségárulás, házasságtörés és 
vérfertőzés eseteit kivéve. e bűn-
tettekkel kapcsolatos vád esetén, 
valamint ha egy asszonyt a férje 
megmérgezésével vádoltak a ter-
heltet quaestio, vagyis kínvallatást 

is magában foglaló büntetőeljárás 
alá vontak. A császárkorban, és kü-
lönösen a kereszténység felvételét 
követően a mágia és boszorkány-
ság is ilyen főbenjáró bűnnek szá-
mított. A felségárulás vagy annak 
akár csak a gyanúja változatlanul 
a kínvallatás eszközeinek alkalma-
zásához vezetett.14 

nero császár tagadta, hogy köze 
lett volna róma kr. u. 64-ben tör-
tént felgyújtásához. állítása sze-
rint a tűzvészért a keresztények és 
a zsidók voltak felelősek. állításait 
tortúra segítségével „bizonyította”. 
nero kedvenc kínzóhelye palotá-
jának kertje volt. claudius – aki 
egyébként viszonylag „szelídebb” 
császár hírében állt – is engedé-
lyezte a kínzást összeesküvőkkel és 
feltételezett gyilkosokkal szemben, 
sőt saját házasságtörő feleségét is 
megkínoztatta.15 Mind Athénban, 
mind rómában rendkívül nagy je-
lentőséget tulajdonítottak a terhelt 
beismerő vallomásának, amely a 
vizsgálat megszüntetését és az íté-
lethirdetést vonta maga után16.

b) A korai feudalizmus és az ink-
vizíció

A korai feudalizmusban a bünte-
tőeljárásra a peres rendszer jellemző, 
a bűnüldözés joga a sértett tulaj-
donjogának számított, azonban az 
eljárást nemcsak a sértett indít-
hatta meg, hanem maga a tettes is, 
hogy bűnét megválthassa.17

A kínzás története egybeesik a 
tiszta inquisitorius rendszer tör-
ténetével, melynek egyik alapel-
ve, hogy a terhelt csak közvetlen 
bizonyíték alapján ítélhető el. 
egyébként a kínzás prosperálásá-

6. Innes i.m. 13.
7. «http://lexikon.katolikus.hu» Letöltés ideje: 2014. 01. 22.
8. Innes i.m. 13.
9. Innes i.m. 13–14.
10. Kertész Imre: A kihallgatási taktika lélektani alapjai, közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest 1965., 31.
11. «http://lexikon.katolikus.hu» Letöltés ideje: 2016. 01. 22.
12. Kertész i.m. 31.
13. Kertész i.m. 31.
14. Innes i.m. 17.
15. Innes i.m. 19.
16. Kertész i.m. 32.
17. Kertész  i.m. 32.
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nak kezdetén egészen más jellegű 
volt, mint amivé később fejlődött: 
alkalmazásához ugyanis olyan 
nyomatékos bizonyítékokat kí-
vántak, melyek csak a bizonyítási 
rendszer alaki volta folytán nem 
voltak elégségesek az elítéléshez. 
később a tortúra alkalmazásának 
előfeltételeit csökkentették s az 
a bizonyítás kivételes eszközéből 
annak rendes eszközévé vált.18

kezdetben a kínzás ismétlése ti-
los volt, később éppen az ismétlés 
volt a kínzás egyik erőssége. A tor-
túrát csak súlyosabban büntetendő 
cselekmények esetében rendelték 
alkalmazni, s ha a kínzással kicsi-
kart beismerést a terhelt önként 
ismételte, elítélték, ha a beisme-
rést visszavonta, úgy a kínzást két 
ízben „crimina atrocissima” esetén 
három ízben volt ismételhető.19

A feudalizmusban a tettes be-
ismerő vallomása továbbra is a 
legfontosabb bizonyítéknak szá-
mított. A bizonyítási jog a bizon�í-
tékok királynőjének tekintett vádlotti 
beismerő vallomás beszerzése vo-
natkozásában határvonalat nem 
húzott: a terhelt kihallgatásánál 
minden módszer megengedett 
volt: lehetett hazudni, bocsánatot, 
jutalmat ígérni és kínozni. A jog-
szabályok nem a kínvallatásnak 
tulajdonítanak bizonyító erőt, ha-
nem az eskünek, ezért a kínvallatás 
alatt tett vallomást eskü alatt meg kell 
ismételni a bíró előtt. Ha valaki nem 
ismételte meg beismerését, újra 
kínvallatásnak vetették alá. Ha a 
kínvallatott háromszor egymás 
után kibírta a kínzásokat és ezután 
sem ismerte el a bűnét, akkor sza-
badon engedték.

A Xii. és Xiii. században „a hit 
és az erkölcs tisztaságának védel-
mére létrehozott egyházi bírósági 
intézmény az inkvizíció” tulajdon-

képpen az eretnekek ellen lépett 
fel, majd a boszorkányok, a sátániz-
mus, a tudomány másként gondol-
kodói és az ateizmus hirdetői ellen 
is bevetette nem mindennapi kín-
zási eszközeit. Az inkvizíció sajátos 
keverékét alkotta a hitvédelemnek 
és a világi igazságszolgáltatásnak.20

Az inkvizíció első formája az ún. 
püspöki inkvizíció az 1187. évi vero-
nai zsinat döntése alapján kezdte 
meg működését, s eljárása alapel-
vévé tette a gyanús (értsd: eretnek) 
elemek felkutatását (inquisitio) a 
püspöki vizitációk során. ekkor 
még az egyháznak saját szervezete 
nem volt, a gyanúsítottakat a vilá-
gi hatóságnak adták át az eljárás 
lefolytatására.21 A világi bíróság 
ebben a rendszerben elfogadja az 
egyházi ítéletet, és ehhez méltó 
büntetést ró ki. ezekben az évek-
ben jelent meg a világi törvények-
ben, hogy az eretnekekre máglya-
halál vár. emellett fontos szerepe 
van annak a nem elhanyagolható 
körülménynek, hogy az eretneket 
vagyonelkobzással is sújtják, és az 
eretnek elfogói is részt kapnak a 
felosztott vagyonból.22 

1215-ben a iV. lateráni zsina-
ton a vallási élet még szigorúbb 
ellenőrzését vette tervbe iii. ince 
pápa: összefoglalta a hitelveket, 
elrendelte az eretnekek elleni fel-
lépést az új nyomozati elvű eljárás 
szerint, és megtiltotta az új szerze-
tes rendek alapítását. 

a pápai inkvizíciót iX. Gergely 
kifejezetten a kathar (albigens) 
és valdens eretnekség kiirtására 
hívta életre.1233-tól a „fertőzött” 
területeken már a pápa által ki-
nevezett vizsgálók, inkvizítorok 
jártak el, akik a hívek között járva 
igyekeztek felderíteni az eretnek-
ség forrásait. A pápa elsősorban 
domonkos (kisebb hányadban fe-

rences) rendi szerzeteseket bízott 
meg a feladat elvégzésével.23 a ki-
hallgatások során tilos volt kínzást 
alkalmazni. A tortúrát a pápai ink-
vizíció eljárásában iV. ince intéz-
ményesítette 1252-ben.24

A tortúra alkalmazható volt a 
titkolózó tanúkkal valamint a vád-
lottakkal szemben, ha több bizo-
nyíték gyűlt már össze ellenük, ám 
az elítélésükhöz még szükség volt 
a beismerő vallomásukra. tiltó 
szabályok is léteztek, a kínvallatást 
nem lehetett alkalmazni köztiszte-
letben álló személyek, terhes nők 
és betegek vonatkozásában, nem 
lehetett mértéktelen, nem okoz-
hatott maradandó károsodást, egy 
embert egyszer lehetett ily módon 
vallatni, és a kínzás során elmon-
dottak nem számítottak beismerés-
nek, a következő napon kényszer 
nélkül meg kellett erősíteni azo-
kat. Az inkvizíciós bíróságoknál 
gyakorlattá vált, hogy a konkrét 
vádat nem ismertették, így a gya-
núsítottnak eskü alatt úgy kellett 
a kérdésekre válaszolni, hogy nem 
tudták mivel is vádolják őket.25 Az 
eretnekséget tagadó vádlottakat 
az egyházi bíróság vezeklésre ítél-
te, amely leggyakrabban megkü-
lönböztető jelzés, ruhára erősített 
nagy sárga kereszt viseléséből állt. 
Súlyosabb esetekben elzárás volt 
a penitencia, amely néhány hóna-
pig vagy évig, legrosszabb esetben 
életfogytig tartott.26

a reconquista mozgalom során 
egyre több területet meghódító 
katolikus királyok, Aragóniai Fer-
dinánd és kasztíliai izabella, azzal 
szembesültek, hogy a meghódított 
új területeken számos zsidó és mu-
szlim vallású alattvalójuk van, aki-
ket igen hamar áttérésre kényszerí-
tettek. a problémák pedig innentől 
kezdődtek: attól tartottak, hogy az 

18. Magyar Jogi Lexikon iV. kötet, Budapest 1903
19. Magyar Jogi Lexikon iV. kötet, Budapest 1903
20. «http://hu.wikipedia.org./wiki/inkviz» (2016. 01. 26.)
21. Innes i.m. 190.
22. Novák. i.m. 28.
23. Novák i.m. 29.
24. Innes i.m. 190.
25. Novák i.m. 31–32.
26. Novák i.m. 32.
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újonnan áttértek, az „újkereszté-
nyek” valójában megőrizték régi 
szokásaikat és belülről bomlaszt-
ják az egyházat, ugyanúgy mint az 
eretnekek. Az uralkodók ezért en-
gedélyt kértek a pápától 1478-ban, 
hogy saját inkvizíciót hozhassanak 
létre, amely nem rómától, hanem 
a spanyol királytól függött.27

Az ún. Span�ol Inkvizíciót iV. Six-
tus hozta létre a zsidók és a musz-
limok felkutatására.28 különleges-
sége a pápai inkvizícióval szemben, 
hogy működésében összefonódott 
az állami hatóságokkal, s az egyház 
és az állam érdekeit kölcsönösen 
szemmel tartva működött. rendkí-
vüli önállóságra tett szert, eljárásait, 
közismert kegyetlenségét a pápák 
sem tudták befolyásolni.29

A bíróságot alkotó három inkvizí-
tornak a perek lefolytatása mellett 
időről időre végig kellett látogatnia 
a rájuk bízott falvakat, ellenőrizni 
a híveket és a biztosokat. A tarto-
mányi inkvizíciós bíróságok felett 
az inkvizíció Legfőbb és általános 
tanácsa, a „Supréma” állt, amely 
teljesen önállósodott: a perekről 
senkinek nem tartozott számadás-
sal, és az ügyeiben teljes titoktartás-
ra törekedett még a királlyal szem-
ben is. Joggal tekinthették, úgy 
mint „állam az államban”.30

a Római Inkvizíció iii. pál ideje 
alatt 1452-ben jött létre és a pro-
testantizmus ellen lépett fel. Hi-
vatalos neve: római és egyetemes 
inkvizíció Szent kongregációja, és 
az egész kereszténységre kiterjedő 
jogkört szántak neki,31 másrészt 
központi szervezetként képzelték 
el. Munkáját képzett teológusok 
és jogászok segítették. congregatio 
de Doctrina Fidei néven késői for-
mája még ma is létezik.32

A XiV. század második felében 
nicolas eymeric pápai inkvizítor 
Directorium inquisitorium cím-
mel egyfajta „törvénykönyvben” 
foglalta össze az inkvizíció által 
alkalmazott tortúra szabályait. Az 
egyik ilyen szabály a következő 
volt: „Mindaddig nem lehet eh-
hez a kínvallatáshoz folyamod-
ni, amíg az igazság feltárásának 
egyéb eszközei ki nem merülnek. 
Megfelelő módon, éles ésszel, a jó 
szándékú emberek figyelmezteté-
sével, de még akár meditációval 
vagy a börtön kényelmetlen érzé-
sével is el lehet érni, hogy a bűnös 
beismerje tettét.”33

Az inkvizíció során a tortúra 
alkalmazásának nicolas eymeric 
pápai inkvizítor említett „tör-
vénykönyve” szerint három eset-
köre volt:

− ha az eljárás alá vont személy a 
vizsgálat során megváltoztatta 
a vallomását,

− ha eretnek hírében állt, bár 
nem vallott ellene senki, szá-
mos jel vagy bizonyíték muta-
tott eretnek hitére,

− amikor a vádlott nem volt 
közismert eretnekségéről, de 
legalább egy tanú és még egy 
alapos bizonyíték ezt a gyanút 
alátámasztotta.

nicolas eymeric írásban lefekte-
tett szabályai ellenére azokat nem 
mindig tekintették irányadónak, 
ez pedig különösen igaz volt a vi-
lági hatóságokra. Az inkvizíció 
alkalmazása esetében a foglyot 
először a kínzókamrába vezették, 
ahol a vallatók levetkőztették. itt 
felajánlották, hogy életben marad, 
ha bevallja bűneit, azonban ha 

már korábban megesküdött, hogy 
elhagyja eretnek hitét, és vissza-
esőként állt a bíróság előtt, elke-
rülhetetlenül máglyára került. Ha 
megtagadta a beismerő vallomásté-
telt, a vallatók megkezdték a kín-
vallatást. elsőször finomabb mód-
szereket alkalmaztak, miközben 
azokról a kevésbé súlyos cselekmé-
nyekről faggatták, amelyekkel vá-
dolták. ezután bemutatták számá-
ra a keményebb kínzóeszközöket, 
és tájékoztatták, hogyha nem tesz 
beismerő vallomást, valamennyit 
végig próbálják rajta.34 itáliában a 
legismertebb kínvallatási eszköz 
a strappado, vagyis a csigázás volt, 
amikor az áldozat kezét hátrakö-
tötték, és egy gerendához rögzített 
csigás emelőszerkezettel a magas-
ba emelték.35

Az inkvizíció során a XVi. szá-
zadban Hippolytus de Marsiliis 
nevéhez fűzödik az egyik legsike-
resebb kínvallatási módszer, amely 
nem okozott testi sérülést: az álmat-
lanság. Az áldozatot őrök tartották 
ébren, rendszeresen felrázták vagy 
megszurkálták, vagy éppen föl s 
alá sétáltatták két nap két éjjel, de 
néha még ennél tovább is. koplal-
tatással vagy az élelem és víz teljes 
megvonásával kombinálva a cella 
amúgy is gyászos hangulatát, az 
áldozat hamar olyan lelkiállapot-
ba került, hogy bármit elmondott, 
amit a szájába adtak. Angliában 
egyébként a common law alapelvi 
szinten tiltotta a kínvallatást, ez a 
módszer a boszorkánysággal gya-
núsítottak kihallgatásának kedvelt 
módszerévé vált, de a modern idők 
politikai rendszerei is előszeretet-
tel alkalmazták.36  

Az inkvizíció során alkalmazott 
eszközök voltak a már említett 

27. Novák i.m. 39. oldal
. 28 részletesen lásd: Féréál M.V. Az inquisitio és egyéb spanyol titkos társulatok titkai. Francziából fordította: Huszár Imre. Brünn, 1864.

29. Innes i.m. 190.o.
30. Novák i.m. 39.o.
31. Novák i.m. 40.o.
32. Innes i.m. 190.o.
33. Innes i.m. 19.o.
34. Innes i.m. 41.
35. Innes i.m. 43.
36. Innes i.m. 44.



473bakonyi: a kínzás gyökerei és tilalmának aktualitása

strappadon kívül pl. a kínpad, a 
hüvel�kszorító illetve a span�olcsiz-
ma. eredetileg a tortúra egyes fo-
kozatai a bűncselekmény súlyához 
igazodtak, és a vallomás kicsikará-
sa mellett gyakran elegendő bün-
tetésnek is bizonyultak. ilyenkor 
úgy tekintették, hogy a vádlott 
már magával a szenvedéssel meg-
bűnhődött vétkeiért.37

Amikor a protestáns nézeteket 
vallók „elfogytak”, az inkvizíció 
figyelme a mágia művelői, köztük 
a boszorkányok felé fordult. A tu-
domány képviselői – így Giordano 
Bruno, majd néhány évtizeddel 
később Galileo Galilei – szintén az 
inkvizíció „hatáskörébe” kerültek, 
az egyházzal ellentétesen vallott 
filozófiai és másfajta világképük 
hirdetése miatt.

a XV. század végén 1484-ben 
Viii. ince pápa egy bullát adott ki, 
melyben elismerte a boszorkányok 
létezését, a boszorkányságot eret-
nekségnek nyilvánította, és ezzel 
az inkvizíció hatáskörébe utalta. 
A Spanyol inkvizíció racionális 
módon járt el ebben a kérdésben, 
már az első üldözési hullámban 
gyanakodva mérlegelte a felmerülő 
vádakat, és bizonyíték hiányában 
elejtette azokat. 1611–1612-ben a 
tartományi inkvizíció egyik tagja, 
Alonso de Salazar látogatást tett a 
„fertőzött területeken”. objektív 
bizonyítékot keresett az állítólagos 
boszorkányok tényleges részvéte-
lére valamilyen gyűlésen, azonban 
nem talált. Józan fellépésének kö-
szönhetően számos vádlott visz-
szavonta korábbi kikényszerített 
vallomását. Alonso de Salazar rá-
jött arra is, hogy a boszorkányhisz-
téria, a vádaskodások önmagukat 
gerjesztik, és a legjobb ha hallga-
tást parancsolnak az embereknek.38

Az 1532-ben V. károly német csá-
szár által kiadott Constitutio Crimi-
nalis Carolina a kínvallatási módok 
széles tárházát vonultatta fel, hasz-
nálati utasításokkal és ábrákkal.39

c) Késői feudalizmus: lépések a kínzás 
megszüntetésére, a kezdeti sikerek 

A feudalizmusban uralkodó bí-
rósági önkény ellen léptek fel a 
felvilágosodás gondolkodói, így 
Montesquieu, Rousseau, Voltaire, 
Beccaria, Filangieri, Mag�arorszá-
gon Széchen�i és Kossuth. Beccaria 
1764-ben „A bűnökről és bünteté-
sekről”40 című művében megvetet-
te a modern büntetőjog alapvető 
elveit. A bűncselekmények törvé-
nyi tényállásainak pontos megfo-
galmazását követelte, elvetette a 
halálbüntetést, a kínvallatást és a 
titkos eljárásokat.41

Beccaria szerint a kínvallatás al-
kalmazásából adódik szükségsze-
rűen az a furcsa következmény, 
hogy az ártatlan kedvezőtlenebb 
helyzetbe kerül a bűnösnél. Mert 
ha mindkettőt kínvallatásnak ve-
tik alá, az első ellen minden ösz-
szefog, mivel vagy bevallja a bűn-
cselekmény elkövetését és elítélik, 
vagy ártatlannak ítélik, s ekkor 
meg nem érdemelt kínt szenved el. 
tehát az ártatlan csak veszíthet, a 
bűnös csak nyerhet.”42

XViii. század közepén euró-
pában megértek a feltételek kín-
vallatás felszámolására: poroszor-
szágban nagy Frigyes 1740. évi 
rendeletével csak általában tiltotta 
el a kínvallatást, de felségsértés, 
hűtlenség és több emberen elkö-
vetett gyilkosság esetében mégis 
megengedte az alkalmazását.43 Szá-
szországban 1772-ben, Ausztriá-
ban 1776-ban, Franciaországban 

1780-ban, Magyarországon 1790-
ben, Bajorországban 1807-ben, 
a cári oroszországban i. Sándor 
1801-ben ad ki törvényrendeletet 
a kínvallatás eltörléséről, hogy „a 
kínvallatásnak még csak puszta 
neve is, amely az emberiség szé-
gyene és kárhozat, mindörökre ki-
töröltessék a nép emlékezetéből.”44 
ezt követően a formális bizonyíté-
kok rendszere is eltörlésre kerül, a 
bíró belső meggyőződése alapján 
mérlegelt bizonyítékok rendszere 
lépett a helyébe.45

Az osztrák-Magyar Monarchiá-
ban Sonnenfelsnek a bécsi egyetem 
nagyhírű tanárának hatására Má-
ria terézia uralkodásának ideje 
alatt a bécsi udvarban két bünte-
tőjogi kérdéssel foglalkoztak be-
hatóan, mégpedig a kínvallatás és 
a halálbüntetés megszüntetésével. 
a Constitutio Criminalis Theresiana 
– Mária terézia büntetőtörvény-
könyve –  mely 1768. Xii. 31. nap-
ján lépett hatályba az osztrák örö-
kös tartományokban – de a magyar 
bírósági szokásjog is alkalmazta 
–  a kínvallatás alkalmazását korlá-
tozta, azonban akkor még teljesen 
nem szüntette meg. A későbbi ii. 
József néven ismert uralkodónk – 
Mária terézia fia, aki ebben az idő-
ben már Mária terézia kormány-
zótársa volt – a kínvallatás teljes 
megszüntetése mellett állt ki.46 

1776. március 22. napján Mária 
Terézia rendeleti úton vonta ki a 
Lajtán túli területeken, vagyis az 
„osztrák birodalomfélben” bün-
tetőjogból ezt a brutális eljárást: 
„Hozzánk benyújtott kérelmek és 
peranyagok alapján ismeretessé 
vált előttünk, hogy könnyelmű-
en rendelnek el kínvallatást olyan 
esetben is, amikor nincs elég terhe-
lő vétekjel a gyanúsított ellen, nem 

37. Innes i.m. 49.
38. Novák i.m. 42, 44.
39. «http://lexikon.katolikus.hu» (2016. 01. 22.)
40. A mű eredeti címe: Dei delitti a delle pene
41. Kajtár István- Herger Csabáné: egyetemes állam-és jogtörténet, Dialog campus kiadó, Budapest–pécs 2013, 257.
42. Kajtár-Herger i.m. 257.
43. Magyar Jogi Lexikon, iV. kötet, Budapest, 1903
44. Kertész  i.m. 36.
45. Kertész i.m. 32.
46. Fa�er László: Az 1843. évi büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye Budapest, 1902. iV. kötet, XX.oldal
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veszik figyelembe a cselekmény 
és a büntetés közötti arányt, de a 
gyanúsított testi erejét és egészségi 
állapotát sem – ezért a megcsigá-
zottak gyakran munkaképtelenné 
válnak, vagy fájdalom hatására 
olyan bűntettet is megvallanak, 
amit soha nem követtek el, és ily 
módon érdemtelenül sújtják őket. 
ezért a tortúra egyetlen örökös tar-
tományunkban, semmilyen eset-
ben sem alkalmazható, egyszerűen 
eltöröltetik és megszüntettetik.47

Magyarországra is eljutott ez a 
hír és Mária terézia rendelete a 
magyar udvari kancelláriát kellő-
képpen meglepte, ezért a rendelet 
életbeléptetése előtt a curia véle-
ményét kérte. 

A curia a teljes megszüntetést 
nem támogatta, különösen eshető-
leges megszüntetés közhírré tételét 
ellenezte, mivel „ebből a bűntette-
sek biztatást nyernek.” A curia 
szerint azon esetekben, „a hol a 
bírónak nincs kételye a bűnösség 
iránt, tehát az elítéléshez csak a be-
ismerés hiányzik, a tortúra eltörlé-
sével a bíróság a rendkívüli vagyis 
enyhébb büntetést lesz hivatva al-
kalmazni, a mely esetekben pedig 
az elkövetés tekintetében kételye 
volna a bíróságnak, szintén a bí-
róságra volna bízandó vajon érde-
mel-e büntetést a vádlott vagy sem. 
Mint rendkívüli büntetést a curia 
a vásárokon való kiállítást, a meg-
vesszőzést, a botbüntetést továbbá 
a bányákban vagy sóművekben 
való időleges vagy életfogytiglani 
dolgoztatást, végül a megszökés 
megakadályozása végett a meg-
bélyegzést ajánlja.” ebből követ-
kezik, hogy „a tortúra megszün-
tetését nem úgy értelmezik, hogy 
a bizonyítottság hiányában fel-
mentés mondandó ki, hanem úgy, 
hogy az erős gyanúval terhelt ellen 
kisebb büntetés, un. rendkívüli 

büntetés lesz kiszabandó.48 Má-
ria terézia uralkodása alatt tehát 
az 1768. évben korlátozottá válik 
a kínvallatás, majd 1776. évben 
teljesen megszüntetették az alkal-
mazását, és a szabályozás ii. József 
büntető rendtartásába 1787-ben – 
a Sanctio criminalis  Josephina-ba 
is átment.49

Mint látható a Constitutio Cri-
minalis Theresiana bevezetése Ma-
gyarországon némi akadályokba 
ütközött egyrészt alkotmányjogi-
akba, másrészt pedig a büntető-
jogi rendszerünk is különbözött 
az osztráktól: az osztrák büntető-
törvénykönyv teljes egészében az 
inquisitión alapult, Magyarorszá-
gon pedig az accusatorius rendszer 
működött, és ez némi visszaesést 
jelentett volna számunkra. Az 
Aranybulla második cikke és a pri-
mae nonus lehetetlenné tették az 
inquisitorius rendszer kifejlődését, 
és ebből adódott, hogy a kínvalla-
tás abban az időszakban nem fejlő-
dött rendszerré.50

A két bűnvádi rendszer között 
a különbség abban van, hogy az 
inquisitorius rendszerben ún. elő-
nyomozati szak előzi meg magát a 
bírósági szakot, és akkor kerül sor 
bíróság elé állításra, ha a bizonyí-
tékok, amelyek a bűncselekmény 
elkövetését bizonyítják – legfőkép-
pen a terhelt beismerő vallomása 
– rendelkezésre állnak. Az accu-
satorius rendszernél a vádhatóság 
képviselője és a védő vívja meg 
– egymással szemben állva, egyen-
rangú félként – az ítélkező bíró 
előtt a harcot, a bizonyítékokat 
pro- és kontra felhasználva. Az ab-
szolutizmus államaiban az inquisi-
torius rendszer működött, s ennek 
a kínvallatás immanens része volt. 
Magyarországon valamint Angliá-
ban az accusatorius rendszer kizár-
ta a tortúrát.51 noha hazánkban a 

kínzás törvényesen soha sem volt 
meghonosítva, úgy visszaélésképp 
mégis olyan mélyen vert gyöke-
ret, hogy törvényes megszünteté-
se után több ízben volt szükséges 
szükséges újabb eltiltása.52

Gaetano Filangieri korának szin-
tén kiemelkedő jogtudósa volt, és 
Habsburg Lipót uralkodására is 
nagy hatást fejtett ki. Filangieri 
nevéhez fűzödik az 1786-os tosca-
nai büntetőtörvénykönyv kodifi-
kációja, amelynek hatása egész eu-
rópára kihatott. ii. Lipót 1790. évi 
dekrétumának XLii. törvénycik-
kelye szerint : „A kínvallatás, mi-
vel nem alkalmas eszköz az igazság 
kiderítésére, hanem inkább bünte-
tést képez, addig is, míg országos 
bizottság útján végleges intézkedés 
történik, egyszerűen tiltva lesz.”53 

d) Modernkori kínvallatások a XX. 
században

A legújabbkor uralkodó eszméit 
felkaroló uralkodók és politikusok 
további lépéseket tettek a kínvalla-
tás feltétlen száműzésének irányá-
ba. Sajnos ez a küzdelem azóta is 
tart, a mai napig ellentét feszül a 
jogi szabályozás, az elvek és a – jó-
részt látens – gyakorlat között.

A kínvallatás életben tartásának 
a II. világháború tág teret adott. A 
német titkos rendőrség (Geheimsta-
atpolizei – Gestapo) két fő feladata 
a német állambiztonság védelme, 
illetve a külső felforgatással és 
kémkedéssel gyanúsítottak elleni 
eljárás. A Gestapo, mint a Führer 
végrehajtó hatalmának része törvé-
nyen kívül áll: ez a gépezet szolgált 
Hitler tényleges politikai céljainak 
megvalósítására, hatalma fenntar-
tására, a népesedéspolitikai célok 
elérésére, a leigázott területek gyar-
matosítására és a rendszer tényle-
ges vagy feltételezett ellenségeinek 

47. Hajdu Lajos: Bűntett és büntetése Magyarországon a XViii. század utolsó harmadában.  Magvető könyvkiadó, Budapest, 1985., 87.
48. Fa�er i.m. iV.kötet, XV.
49. Fa�er i.m. XVi.
50. Fa�er i.m. XX.
51. Fa�er i.m. XXi.    
52. Magyar jogi lexikon, iV. kötet, Budapest, 1903.   
53. Fa�er i.m. XXiii.
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likvidálására.54 ennek érdekében 
bármely eszközt igénybe vehettek.

A ii. világháborút követően a 
hadifoglyok a távol-keleti had-
színtéren szenvedtek a leginkább. 
a japán harci törvények szerint a 
legnagyobb szégyen volt, ha vala-
ki megadta magát és az ellenség 
kezére jutott. Így a hadifoglyokkal 
szemben semmilyen tiszteletnek 
nem volt helye. kényszermunkára 
fogták őket, keveset adtak nekik 
enni, gyakran megbotozták vagy 
megkorbácsolták őket, és ha tilta-
koztak a bánásmód ellen, előkerül-
tek a bajonettek is.55

a franciák 1954–62 között az algé-
riai háborúban szintén igénybe vet-
ték a tortúrát. ebben az időszakban 
Franciaországban  egyre nagyobb 
felzúdulást okoztak a kínvallatással 
és a tárgyaláson kívüli kivégzések-
kel kapcsolatos hírek. egy magas 
rangú civil tisztviselő – Guillaume 
report – jelentésben sürgette, hogy 
a rendőrség számára engedélyez-
zék a kínvallatást, „mert az amúgy 
is széles körben elterjedt”. A ké-
rést elutasították, azonban ennek 
ellenére az elektromosság és a víz 
felhasználásával vagy éppen más 
eszközökkel végrehajtott tortúra 
éveken keresztül szerepelt az algíri 
csendőrök eszköztárában.56

A második világháború után 
létrejött kelet-közép európai államok 
titkosszolgálatai pl. a német De-
mokratikus köztársaságban a Sta-
si, Magyarországon az áVH, Szov-
jetunióban a kGB szintén hírhedt 
metódusokat alkalmaztak vallo-
mások kicsikarása érdekében. Ma-
gyarországon az 1956-ot követően 
rendezett koncepciós perek feltárt 
iratai is gyakran tanúskodnak erő-
szakos, vagy a lelki kényszer kü-
lönböző formáit igazoló módsze-
rek, eszközök alkalmazásáról. 

ezen – nem a teljesség igényével 
felsorolt a XX. században kínval-

latási módszereket alkalmazó or-
szágokon – kívül megállapítható, 
hogy azok az országok híresültek el 
a köztörvényes elítéltekkel és poli-
tikai foglyokkal szemben tanúsí-
tott bánásmódjukkal kapcsolatban, 
amelyek elsőként szabadultak fel a 
portugál és spanyol gyarmati ura-
lom alól, azonban a gyarmattartók 
kiűzésével nem szakítottak  a ko-
rábbi szemlélettel és gyakorlattal.57

a török rendőrség kínzási mód-
szerei ma is közismertek, számta-
lan alkalommal tárgyalta már az 
emberi Jogok európai Bírósága 
az elszenvedettek sérelmeit tar-
talmazó kérelmeket, és többnyi-
re törökország elmarasztalásával 
végződtek az esetek. A boszniai 
„etnikai tisztogatás” során elköve-
tett bűnök részleteit pedig még ma 
sem sikerült tisztázni.58 

III. 
Tanulságok a mának

Brian Innes „A kínzás és kínval-
latás története” című többször idé-
zett könyvében ismerteti   Micha-
el Levin filozófus professzornak 
először 1992-ben a newsweek c. 
folyóiratban „A tortúra esetköre” 
címmel megjelent írását. ebben 
a következő olvasható: „Vannak 
olyan élethelyzetek, amikor a kín-
vallatás nemhogy megengedhető, 
hanem egyenesen erkölcsi szük-
ségszerűség. képzeljük el, hogy 
egy terrorista Manhattan szigetén 
bombát rejtett el, amely július 
4.-én délben fog felrobbanni, ha-
csak… tegyük fel, hogy a végzetes 
nap délelőttjén sikerül őt elfogni, 
de ő – a sikeres merénylet érdeké-
ben a haláltól sem visszariadva – 
nem hajlandó felfedni a robbanó-
szerkezet hollétét… Ha nincs más 
mód, mint hogy az elkövetőt a lé-

tező legkínzóbb fájdalomnak ves-
sük alá, vajon milyen érv szólhat 
a vallomás kikényszerítése ellen? 
Úgy gondolom semmilyen… csak 
nyilvánvalóan bűnösöket kínval-
lassunk és csak ártatlanok érde-
kében, és a határvonal maradjon 
mindvégig világos. A nyugati de-
mokráciák útvesztésének veszélye 
akkor is fennáll, ha csak a közrend 
fenntartása érdekében okoznak 
testi fájdalmat.”

ezek az érvek első pillanatban 
megdönthetetlennek tűnnek, de 
hamar felfedhető a gondolatmenet 
gyenge pontja is. Az Amnest� In-
ternational a fenti érvrendszert fel-
használva erre mutatott rá: ha va-
laki beismeri, hogy bombát rejtett 
el: a kínvallatás életeket menthet. 
Az illető gyanúsítható azzal, hogy 
bombát helyezett el: a kínvallatás 
igazolhatja a gyanút. Valakinek a 
barátja gyanúsítható a bomba el-
rejtésével, a kínvallatás vezethet 
el bennünket a gyanúsítotthoz. Az 
illető veszélyes nézeteket vall, és 
nem kizárt, hogy megfordult a fe-
jében egy robbantásos merénylet, 
a kínvallatás felfedi gonosz terve-
it. Valaki ismer valakit, aki veszé-
lyes nézeteket vall, és akár még a 
fenti gondolat sem áll tőle távol: 
a kínvallatás egy egész lehetséges 
elkövetői kört fedhet fel. Az ille-
tő megtagadja, hogy a gyanúsított 
hollétéről vallomást tegyen: a kín-
vallatás az ilyen elzárkózó maga-
tartástól másokat visszatartana.59

Az Amnesty international saj-
nos jól látja, az „eredeti célt” min-
dig ki lehet egészíteni. Mindig le-
het a kört tágítani: ki lehet találni 
olyan okot, ami miatt további és 
további kínzásokat lehet alkal-
mazni, azokkal szemben, akik 
ebbe a körbe – bizonyos újonnan 
felmerült indokok alapján – bele-
kerülhetnek. Mi emberek nagyon 
leleményesek vagyunk, mindent 

54. Brian Innes: A kínzás és a kínvallatás története, Magyar és társa kiadó, 1998., 163–164.
55. Innes i.m. 166.
56. Innes i.m. 167.
57. Innes i.m. 171.
58. Innes i.m. 173.
59. Innes i.m. 8.
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meg tudunk magyarázni, és annak 
az ellenkezőjét is.

A kínzás történetét áttekintve 
mindig voltak olyan vallatásnak 
alávetett személyek, akik nem 
törtek meg: talán azért, mert ár-
tatlanok voltak, talán azért, mert a 
végtelenségig tagadtak. olyanok is 
voltak, akik a kínzás hatására elis-
merték bűnösségüket abban a cse-
lekményben, amiről feltételezték, 
hogy ők követték el, aztán megint 
tagadtak. és ez így ment addig, 
ameddig az előírások engedték, 
amíg a kínvallatott eszméletét nem 
vesztette, vagy meghalt.

Ami a „bűnössel szemben alkal-
mazást” illeti, Levin professzor fi-
gyelmen kívül hagyja,  hogy soha 
nem tudhatjuk 100%ig biztosan, 
hogy valóban bűnös emberrel szem-
ben alkalmazzuk a kínzást, ugyan-
is amikor kihallgatják, megilleti 
őt az ártatlanság vélelme. A (való-
színű) bűnösség kínzás érdekében 
történő vélelmezése alapvető el-
vekkel ellentétes.

Hasonlóan gyenge lábakon áll 
a „csak ártatlanok érdekében alkal-
mazható” feltétel.  ennek kapcsán 
felidézhető, hogy amikor az Úr 
Szodoma és Gomorra elpusztítását 
tervezte, és tervét megosztotta áb-

rahámmal. ábrahám pedig bízva 
abban, hogy az Úr megkegyelmez 
a városban lakóknak, megkérdezte 
az Úrtól „valóban el akarod pusztíta-
ni az igazakat a gonoszokkal?”, majd 
a városban lakó igazak számát 50-
ről, 45-re, 40-re, 30-ra, 20-ra majd 
végül 10-re csökkentette, mert 
nem tudott általa meghatározott 
számú igazakat „összeszedni” a 
városban. A párbeszéd eredmé-
nyeként Lótot, annak feleségét és 
két lányát kimenekítette a bűnös 
városból az Úr, azonban a várost 
kénes esővel elpusztította.60 

említhető az Újszövetségből, 
János evangéliumából az a pél-
dázat is: amikor Jézus elé egy há-
zasságtörésen ért asszonyt vittek 
az írástudók és a farizeusok, majd 
megkérdezték tőle mit tegyenek 
vele, ugyanis Mózes törvénye sze-
rint meg kellett volna kövezni. 
ezzel a kérdéssel Jézust próbára 
akarták tenni, Jézus azonban le-
hajolt és az ujjával írni kezdett a 
földön. ismételt kérdésükre Jézus 
azt válaszolta, hogy „az vesse rá az 
első követ, aki bűntelen közületek”. 
Az asszonyt vádló személyek egy-
től egyig eloldalogtak, a legvégén 
már csak Jézus maradt kettesben 
az asszonnyal, akitől megkérdezte, 

hogy „Hova lettek vádlóid? Senki 
nem ítélt el?”. Amire az asszony 
azt válaszolta, hogy „Senki Uram”, 
amire Jézus azzal bocsátotta el, 
hogy „én sem ítéllek el. Menj, de 
többé ne vétkezzél!”61

ezzel a két bibliai példázattal 
arra szeretnék rávilágítani, hogy 
az „ártatlan”, az „igaz” és a „bűn-
telen” relatív fogalmak. kit tekint-
hetünk ártatlannak, ki az, akinek 
az érdekében kínvallatást lehet 
alkalmazni? Honnan induljunk el 
ennek meghatározásánál?

Montesquieu annak idején a felvi-
lágosodás korszakában azon a véle-
ményen volt, hogy a zsarnoki álla-
moknak van szükségük a tortúrára, 
ahol a kormányzat motorja minden, 
ami alkalmas a megfélemlítésre.

Demokratikus, állampolgárai 
szabad akaratát és emberi méltó-
ságát tisztelő, magát jogállamnak 
tekintő állam nem használ kín-
vallatást, mert a történelem bebi-
zonyította, hogy az ilyen módon 
elérhető „igazság” rendszerint 
önmagunk áltatása, ugyanakkor 
akkora árat fizetünk érte, amit egy 
az emberi jogok iránt elkötelezett 
társadalom a legüdvösebbnek ítélt 
cél elérése érdekében sem enged-
het meg magának.

60. Biblia, teremtés könyve 18,16–18,33
61. Biblia, János evangéliuma 8,1–8,12
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Carl Schmittről egy új 
monográfia ürügyén

Carl Schmitt magyarországi re-
cepciója, noha már a második vi-
lágháborút megelőzően megkezdő-
dött, ám e folyamatot igen hamar 
megakasztották az 1945 utáni tör-
ténelmi, politikai változások, me-
lyek még a schmitt-i oeuvre-nél 
kevésbé kényes életművek rend-
szeres, kritikai feldolgozásának 
sem kedveztek.1 1990 után azonban 
ismét az érdeklődés homlokterébe 
kerültek a német közjogász-jog-
filozófus gyakran provokatív, ám 
mindenkor probléma-érzékeny 
és gondolatgazdag munkái. A 
schmitt-i gondolatrendszer egyik 
legfontosabb pillérét a már elneve-
zésében is kihívó politikai teológia 
adja, mely az életműnek annyiban 
is szerves részét képezi, hogy ben-
ne hasonló ellentmondások érhe-
tők tetten, mint Schmitt más terü-
leteken kifejtett elgondolásaiban. 

A hazai Schmitt recepciónak 
igen fontos állomásaként tekint-
hetünk Karácson� András: A jog-
tudomán� teológusa – Carl Schmitt 
politikai teológiája című könyvére.2 
Az előszót és a politikai teológi-
át, mint problémát elemző Beve-
zetést követően három nagy feje-
zetben és az Utószóban vizsgálja 
a XX. század meghatározó jog- és 
politikafilozófusának a politikai 
közösség, az állam és a szakralitás 
egymást átható szférájáról alko-
tott gondolatait, azok forrásait, a 
schmitt-i gondolatok vonatkozá-

sában tett kortárs kritikai észrevé-
teleket és értelmezéseket, Schmitt 
azokra adott válaszait, valamint az 
életmű hatástörténetét. 

Az első, A kontextus című nagy 
fejezet – miután Schmitt tudósi 
alkatának sajátosságait számba ve-
szi – felvázolja azokat az elméleti 
kiindulási pontokat, amelyek egy-
felől kijelölik Schmitt pozícióját 
az államelméleti diskurzusban, 
másfelől amelyek meghatározóak 
lesznek az életmű során levont kö-
vetkeztetések megfogalmazásában. 
Ugyanitt részletes elemzést ka-
punk arról a heideggeri kritikáról, 
amelyet a német egzisztencialista 
filozófus Schmitt „politikai” fo-
galmának vonatkozásában kifej-
tett. A második, politikai teológia 
című nagy fejezet a schmitt-i po-
litikai teológiának a Max Weber-i 
életművel való kapcsolatát mu-
tatja be, majd Walter Benjamin-
nal való összefüggésben vizsgálat 
alá veszi a hatás-kölcsönhatás 
kérdését. e fejezet utalásszerűen 
érinti a schmitt-i módszertant, a 
szuverenitás és a szekularizáció 
problematikáját és kitér a politi-
kai teológiának mint programnak 
az értelmezésére is. A fejezetben 
jelentős teret kap erik peterson 
Schmitt-kritikájának ismertetése, 
valamint az azzal kapcsolatban 
megfogalmazott schmitt-i válasz 
elemző bemutatása. A kötet e nagy 
egysége a politikai teológiának 
mint kutatási és politikai program-
nak az összegző értékelésével zá-
rul. A könyv Hatástörténet címet 
viselő harmadik nagy egysége túl 
azon, hogy bemutatja néhány ki-
emelkedő politikai gondolkodó 
(Taubes, Agamben, Metz) viszonyát 
a schmitt-i politikai teológiához, 
különösen érdekes és értékes ada-

tokkal szolgál a szerzők interper-
szonális relációjáról is, ami nem 
maradt teljesen hatás nélkül a re-
flexiók természetére sem.

Varga Csaba egy Schmitt-tanul-
mányában miután az első világhá-
borút követő zavaros idők emlékét 
felidézi, találóan utal arra a szelle-
mi-politikai közegre, amelyben a 
schmitt-i szemlélet formálódott.3 
A kiútkeresés mozzanata nélkül 
aligha érthetők meg helyesen a 
schmitt-i gondolatok, melyek leg-
többször túlmentek az elemzésen, 
a szerző szándéka szerint jövőt for-
máló tényezők kívántak lenni. Az 
1922-ben megjelent Politikai teoló-
gia is – amint karácsony rámutat 
– egyszerre leíró és programatikus 
mű. Bemutatja egyfelől az állam-
mal és a joggal kapcsolatos szeku-
láris fogalmainknak a strukturális 
és részben esszenciális hasonlósá-
gait teológiai fogalmainkkal, jelez-
ve egyúttal azt is, hogy teoretikus, 
állam- és politikafilozófiai dogmá-
ink voltaképpen szekularizált alak-
változatai vallási képzeteinknek, 
másfelől Schmitt értelmezésében 
a válság kezelésének eszközeként 
is feltűnik mindaz, amit politikai 
teológiának nevez, mely talán az 
egység újrateremtéseként fogal-
mazható meg a legegyszerűbben, 
ha nem is a legpontosabban. 

karácsony a Schmitt tudósi al-
katát vizsgáló fejezetben utal a 
jogfilozófussal két irányból is 
megnyilatkozó bizalmatlanságra, 
melyet helyesen hoz összefüggés-
be többek között Schmitt vállalt 
katolicizmusával. (31) A nemze-
tiszocialisták bizalmatlanságát 
persze nem csupán Schmitt kato-
licizmusa ébresztette fel, de az is, 
hogy „a korábbi időszakban baráti 
kapcsolatot ápolt zsidó származású 

1. Cs. Kiss Lajos: találkozások carl Schmitt-tel. Világosság 2003. 7‒8. 26–42.
2. Karácson� András: A jogtudomány teológusa – carl Schmitt politikai teológiája. Attraktor, Gödöllő - Máriabesnyő, 2016. 218. oldal
3. Varga Csaba: paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése. Világosság, 2003. 7–8. 93‒102. 94.
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tudósokkal, és különben is csak 
akkor állt át (haszonlesőként?),4 
amikor már a parlamenti változá-
sok eredményeként Hitler lett a 
kancellár.” (31) és ezen a ponton 
kénytelenek vagyunk utalni né-
hány ellentmondásra, mely Schmitt 
politikai felfogásában tetten érhe-
tő. konzervatívként szemben állt 
a liberalizmussal, mégis az alap-
vetően liberális Weimari köztár-
saság védelmében helyénvalónak 
tartotta volna az aktuális állami 
berendezkedés értékeit tekinté-
lyuralmi eszközökkel védelmezni. 
persze sajátos, legalábbis formális 
ellentmondás feszül Schmitt hang-
súlyosan deklarált katolicizmusa és 
barát-ellenség koncepciója között is, 
hiszen utóbbi nem minden prob-
léma nélkül egyeztethető össze 
krisztus ellenségszeretetről szóló 
tanításával. S hogy Schmitt liberális 
és baloldalról miért részesült táma-
dásban, azt konzervatív korszaka, 
majd a nemzetiszocialista időkben 
betöltött szerepe és akkor tett meg-
nyilatkozásai („A Führer oltalmazza 
a jogot”) kellően magyarázzák.

A kötet részletesen foglalkozik 
Schmitt politikai antropológiai ké-
pével, melyet – helyesen – megle-
hetősen pesszimistának mutat be. 
Amint karácsony Schmitt filo-
zófiai rokonait keresve megjegyzi: 
„A nagy politikai gondolkodók 
(Machiavelli, Hobbes, Fichte, Hegel) 
,pesszimizmusa’ nem mással ma-
gyarázható, mint azzal, hogy jól 
ismerték a politikai világot, azaz 
feltételezték a barát/ellenség meg-
különböztetés reális lehetőségét.” 
(61). Schmitt – amint erre kará-
csony is utal (62) – a liberalizmust 
annak antropológiai optimizmusa 
okán is elveti, de tegyük hozzá, 
hogy a Schmitt által hangoztatott 
katolikus emberképtől sem idegen 
bizonyos mértékű optimizmus, 
még akkor sem, ha az ember bű-

nösségét és megváltásra szorultsá-
gát elfogadja.              

különösen érdekes része a kö-
tetnek az a fejezet, mely a szintén 
náci-kollaborációval vádolt He-
idegger Schmitt-kritikáját tárgyalja. 
A filozófus ugyanis, noha több 
ponton is egyetértett Schmitt-tel, 
szükségét érezte, hogy kritikailag 
rámutasson a jogbölcselő elgon-
dolásának – álláspontja szerint 
– liberális jellegére. Heidegger 
nézete szerint Schmitt azért gon-
dolkodott liberális módon, mert 
1) a politikát a liberálisokhoz 
hasonló módon sajátos szférának 
tekinti, 2) az egyes emberből, az 
individuumból és annak magatar-
tásából indul ki (barát-ellenség). 
karácsony részben cáfolja a he-
ideggeri ellenvetéseket, részben el-
ismeri azok teoretikus alapját. (73)

Az inspirációk vizsgálata során 
karácsony szemléletesen mutat rá a 
weber-i hatások főbb pontjaira. ezt 
elsősorban a formális-jogászi látás-
mód meghaladásában, a szocioló-
giai szemlélet érvényesítésében, a 
karizmatikus legitimáció weber-i 
elgondolásának termékenyítő ha-
tásában látja, miközben a világ – és 
így a jog – weber-i „varázstalanítá-
sának” következményét ismeri fel a 
politikai teológia kialakítására tett 
eltökélt igyekezetben is. (82–83) 
Sőt – tegyük hozzá – a politikai teo-
lógia harmadik fejezetének nyitó-
mondata „A modern államelmélet 
minden jellemző fogalma szekula-
rizált teológiai fogalom” voltakép-
pen átfogalmazása és továbbfejlesz-
tése a weber-i koncepciónak. 

Azonban, ha a schmitt-i eszmék 
gyökereit tüzetesebben szemügy-
re vesszük, nem csupán azt kell 
belátnunk, amire karácsony utal, 
nevezetesen, hogy a politikai teo-
lógia aligha képzelhető el a világ 
varázstalanításáról szóló weber-i 
elgondolás nélkül, de fel kell is-

mernünk a közvetett marxi hatá-
sokat is. Amikor ugyanis Schmitt 
nyomán a külsejükben szekuláris 
képzetek vallásos belső struktú-
rájáról gondolkodunk, célszerű 
belátnunk, hogy e képzet mintegy 
megfordítása Marx azon gondola-
tának, hogy a lényegüket tekint-
ve szekuláris társadalmi-politikai 
törekvések az osztályharc korai 
szakaszában vallásos köntösben 
jelennek meg. Schmitt tehát mi-
közben kíméletlen és következetes 
elvi harcot folytat a marxizmussal 
és a liberalizmussal, valami módon 
hasonlóvá is válik hozzájuk. Bekö-
vetkezik az a tragikus helyzet, amit 
Jung az „azonosulás az árnyékkal” 
jelenségének nevez.5 

nem kevésbé érdekes a Walter 
Benjaminnal való összevetés sem, 
aminek különös pikantériáját az 
az ellentét adja, ami a jobboldali, 
konzervatív Schmitt és a frank-
furti iskolához köthető, baloldali 
Benjamin társadalmi-politikai po-
zíciója között feszül. karácsony 
megemlíti a két szerző azon írá-
sait, melyek vonatkozásában fil-
ológiailag igazolható a kölcsönös 
inspiráció ténye, továbbá Ben-
jaminnak a Schmitt-tet rajongá-
sáról és csodálatáról biztosító azon 
levelét is idézi, amelyet Benjamin 
„Schmitt-mentes” „kritikai kiadá-
sai” közölni elmulasztottak. (90-91) 
Schmitt szuverenitáselmélete, a 
döntéssel kapcsolatos elgondolása 
mindenesetre az uralkodói hatalom 
és az uralkodás képessége közötti 
ellentét sajátos interpretációjának 
megfogalmazásához segítette Ben-
jamint (92), és az is kétségtelen, 
Schmitt néhány megjegyzése azt 
mutatja, hogy Benjamin azok közé 
tartozott, akiket figyelemre méltó 
gondolkodónak tartott, akik meg-
érintették gondolatvilágát.” (96) 

a szekularizáció problematikáját 
tárgyalva a szerző idézi a Politikai 

4. e problematikával kapcsolatban lásd még Pethő Sándor: carl Schmitt és az inkvizítorok. Délkelet európa – South-east europe inter-
national relations Quarterly Vol. 2. no. 2. 2012. 2 nyár 1–9.

5. Carl Gustav Jung: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. európa könyvkiadó. Budapest, 1990. 63–64. A küzdelemben az ellenséghez 
való hasonlóvá válás veszélye az, ami megvilágítja Jézus sokat idézett és nem kevesebbet vitatott egyik legfontosabb tanítását: „ne 
álljatok ellent a gonosznak…” Máté 5,39 A schmitti koncepció ellenideológia jellege szorosan összefügg tehát azzal, hogy Schmitt jog- és 
politikafilozófiája nem tekinthető katolikus vagy épp keresztény filozófiának.
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teológia harmadik fejezetének nyi-
tó mondatát – „A modern államel-
mélet minden jellemző fogalma 
szekularizált teológiai fogalom.” 
–, és utalásokat tesz azon schmitti 
megállapításokra, amelyek a teo-
lógiai és államelméleti fogalmak 
strukturális hasonlóságait érintik. 
(107) Schmitt szerint a kivételes 
állapot a jogtudományban hasonló 
jelentésű, mint a teológiában a cso-
da (107), míg a mindenütt jelen-
lévő állam képzetét a mindenütt 
jelenvaló isten képzetével rokonít-
ja (108). nem vitatva a schmit-ti 
problémafelvetés találó voltát, és 
nem bírálva karácsonynak első-
sorban a Schmitt-irodalomra szo-
rítkozó fegyelmezett munkamód-
szerét, néhány apró megjegyzés 
kívánkozhat e kétség kívül fontos 
kérdéshez. nem csupán az állam, 
hanem maga a jog is gyakorta meg-
személyesített formában jelenik 
meg az irodalomban, és ez csupán 
részben függ össze az államnak és 
a jognak „szekularizált isten”-ként 
való elgondolásával. Már Ludwig 
Gumplowicz is hangsúlyozta Der 
Rassenkampf című 1883-as mun-
kájában, hogy a hódítók a meghó-
dítottak felett a személyes függést 
fokozatosan felváltják az intézmé-
nyes, normaalapú, jogi függéssel. 
Jerome Frank 1930-ban a Law and 
the Modern Mind-ban a jogban va-
laminő apakomplexus maradvá-
nyát véli felfedezni. A jog – és te-
gyük hozzá, voltaképp így az állam 
– személyhelyettesítő jellege tehát 
nála is feltűnik. A humánetológia 
azt a jelenséget, aminek során az 
ember képes egy elvont eszmét, 
egy szabályt a domináns egyed he-
lyében állónak felfogni, szabálydo-
minanciának nevezte el. e jelenség 
tehát valószínűleg prekulturális, 
tehát a tételes vallásokat, teológiá-
kat megelőző időkre tekint vissza. 
ebből következően a schmitt-i fel-
vetés és kelsennek az a gondolata, 
hogy a teológia és a jogtudomány 
módszertani rokonságot mutat, 
mindenképp árnyalást igényel: 

antropológiai adottságunk, ösztö-
nös késztetésünk van a szabályok, 
a szabályrendek megszemélyesí-
tett szemléletére. ebből a közös 
gyökérből táplálkozhat mind teo-
lógiai, mind pedig jogi gondolko-
dásunk számos mozzanata, miköz-
ben a teológiai látásmód és a jogi 
gondolkodásmód kölcsönösen is 
megtermékenyítheti egymást. 

a szuverenitás problematikával 
összefüggésben karácsony feli-
dézi Schmitt kérdését, hogy tu-
lajdonképpen kit is tekintünk 
a többségnek, a választásokon 
résztvevőket, vagy az állampol-
gárok többségét? (126) A kérdés 
analitikus megválaszolása helyett 
Schmitt a nép homogenitására 
és identitására utal (126), végső 
soron pedig a katolikus egyház 
ellentéteket összebékíteni képes, 
complexio oppositorium jellege me-
rül fel, amiből nem kevés érhető 
tetten a modern alkotmányokban. 
(134) karácsony e kérdések tár-
gyalása során is igyekszik hűen in-
terpretálni a schmitt-i eszméket, 
és tartózkodik az olyan értékelő 
kijelentésektől, amelyek Schmitt 
munkáinak kapcsán az olvasóban 
nem ritkán sejlenek fel: az oksze-
rű és indokolt kérdések világos 
megfogalmazásait sokszor kevéssé 
határozott, vagy egy egészen más 
dimenzióban megfogalmazott 
válaszok követik. kissé ironiku-
san úgy is fogalmazhatunk, hogy 
Schmitt politikai teológiája elég-
gé teológia ahhoz, hogy bizonyos 
pontokon negligálja a racionális 
érvelés következetességét, de any-
nyira mégsem az, hogy a kritikus 
pontokon kimondja: ez már hitti-
tok. A Schmitt munkásságát kivá-
lóan ismerő és értően interpretáló 
cs. kiss Lajos méltán és találóan 
fogalmazott, amikor az életmű 
„teoretikus homályzónái”-ról írt.6

A kötet Erik Peterson Schmitt-bírá-
latával indítja az elméleti polémiák 
szisztematikus bemutatását. Mivel 
talán ez a vita modellezi legpreg-
nánsabban a schmitti koncepció és 

az azt ellenzők vélekedései közöt-
ti különbségeket, ezért indokolt e 
polémia részletesebb ismertetése. 
peterson rámutat, sem az egyis-
tenhit, sem pedig a Szentháromság 
nem állítható párhuzamba semmi-
lyen földi hatalommal. (138) ka-
rácsony hangsúlyozza, hogy míg 
Schmitt törekvése és nézőpontja 
– részben – szociológiai-politikai, 
addig petersoné történeti-teológi-
ai. (146) nézőpontjaik és hangsú-
lyaik tehát nagyban eltérőek. ám 
tegyük hozzá, mindez nem ma-
gyarázza meg a schmitti politikai 
teológia programatikus vonatkozá-
sának határozatlanságait, és ebből 
következően félreérthetőségeit, 
továbbá terminológiai problema-
tikusságát. nagyon is kétséges 
ugyanis, hogy a schmitti politikai 
teológiának a hobbesi koncepci-
óval igencsak rokon mozzanatai, 
decizionista, utilitarista elemei ag-
gálymentesen illethetők a politikai 
teológia terminussal, még abban az 
esetben is, ha e szókapcsolatban a 
politikaira helyezzük a hangsúlyt.

karácsony a peterson-kritikára 
adott schmitt-i válasz tárgyalása-
kor nem csupán az 1970-es poli-
tikai teológia ii.-ben foglaltakra 
hagyatkozik, hanem Schmitt 1950-
ben közölt Donoso Cortés in gesam-
teuropäischer Interpretation című 
tanulmányára is. Schmitt itt elis-
meri, hogy a Szentháromság-dog-
ma révén nem lehetséges politikai 
teológia, de mindjárt hozzáfűzi, 
részéről nem is erről volt szó. (148) 
és ezen a ponton válik különösen 
izgalmassá a kérdés: akkor miről 
is volt szó tulajdonképpen? Mint 
Schmitt írja: „a minket legyűrő 
jelenlévő valóság történeti és szo-
ciológiai tényéről, azaz a kis cso-
portok által vezetett nagy tömegek 
ösztöneinek és eszményképeinek 
a mitizálódásáról.” (148) Alig-
hanem ezek a megfogalmazások, 
amelyek gyanút ébreszthetnek 
a programatikus részek elméleti 
tisztázottságát illetően. Schmitt 
ugyanitt szól még a tömegek isten-

6.  Cs. Kiss Lajos: A totális állam elmélete és mítosza. Világosság. 2010 ősz. 20–63. 20.
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képtelenné válásáról, arról, hogy 
immár nem fordulnak a teológia 
és a morál felé. ám hadd vessük 
közbe, mindez nem ad magyará-
zatot arra, hogy a politikai teológia 
programatikus része mennyiben 
illethető a teológia elnevezéssel. ér-
demes azonban talán megjegyez-
nünk, hogy a teológia éppúgy nem 
azonos a vallással, mint utóbbi két 
jelenség a hitszerű képzetekkel. A 
schmitt-i politikai teológia elne-
vezésének legitimitását azonban 
éppen az adja meg, hogy Schmitt 
igen nagyvonalúan azonosít egy-
mással kétség kívül kapcsolatban 

álló, azonban mégis külön-termé-
szetű dolgokat. Mind a peterson-i, 
mind a benjamin-i kritikák éppen 
azzal függenek össze, hogy a poli-
tikai teológia elnevezése a teológi-
ára utal, aminek fogalmától nem 
elválasztható a theosz, tehát isten 
fogalma. ez azonban olyan transz-
cendens összefüggések irányába 
mutat, amiknek ténylegesen alig 
találjuk nyomát a schmitt-i politi-
kai teológiában. Schmitt igen ko-
rán és zseniális módon megérzett 
valamit abból, amire a XX. század 
végén a humánetológia hívta fel a 
figyelmet. Azt nevezetesen, hogy a 

közösségi eszmék, így a szabályok 
is hitszerűen rögzülnek. nem ra-
cionálisan tehát, és e hitszerű kép-
zetek igen makacs módon ellen-
állnak a racionális érvelésnek. A 
közösségi eszmék hitszerű rögzü-
lése azonban, és az a belátás, hogy 
a modern, szekuláris korban is cél-
szerű elismerni a hitszerű elképze-
lések legitimáló erejét, még nem 
jelent teológiát. A teológia esetle-
ges pótlékának sokkal inkább lehet 
mindezt nevezni, ám az is kétség-
telen, hogy egy ilyen elnevezéssel 
sokat veszített volna provokatív 
erejéből a Schmitt-féle koncepció. 



Summary
ATTIlA BADó:

Judicial Discipline and Removal.  
Hungarian Reform from a  
Comparative Perspective 

this paper outlines the attempt to reform 
the Hungarian judicial disciplinary system 
in 2011 in light of the existing continental 
(french, german) regulations. the respec-
tive regulations are mentioned, as well as 
the potential reasons why the disciplinary 
process is a rare occurrence. the reader 
also gets familiar with the problem of the 
right of publicity related to the discipli-
nary measures. 

PETRA BáRD:
Rule of law and European  

Criminal Policy 

the paper highlights the advantages of eu-
ropean integration from a criminal justice 
perspective. the author argues that the true 
gains of european cooperation in criminal 
matters are difficult, or close to impossible to 
be expressed in numerical terms. But even if 
it could be proven in figures that coopera-
tion contributes to more security, the gen-
uine advantage of integration is that it adds 
another layer to the framework that guaran-
tees the protection of the individual against 
the state. in this sense, „more europe” in 
the context of criminal justice means tam-

ing punitive criminal policy and enforce 
procedural guarantees in the Member States. 
„More europe” thus means more respect 
for the traditions of enlightenment and eu-
rope’s humanist heritage, and a mechanism 
enforcing rationality impregnating the eu-
ropean criminal justice system.

PéTER SIPKA– 
MáRTon lEó ZACCARIA

Work and Rest at the Same Time? The 
Extension of the Concept of Working 

Time Based on a Current Judgment of the 
Court of Justice of the European Union 

Regarding the Hungarian Legal Practice

Working time is an objective concept of eU 
law which has to be interpreted within the 
framework of the Directive 2003/88/ec. this 
concept – which contains both actual work-
ing activity and the employee’s obligation 
to be at the employer’s disposal – has been 
interpreted from time to time by the court 
of Justice of the european Union (cJeU), so 
we can observe some relevant developments; 
and these developments have to be taken 
into consideration by the Member States’ 
legislation and legal practice. Judgment no. 
c-266/14. declares that in the case of workers 
who do not have a fixed or habitual place of 
work, the time spent by those workers trav-
elling each day between their homes and the 
premises of the actual place of work – desig-

nated by the employer –  constitutes working 
time because these employees cannot fulfill 
their working duties without travelling. 
therefore further questions can be asked 
regarding the coherence with the formerly 
crystallized relevant case-law of the cJeU 
and new aspects can be added to the separa-
tion of the concept „working time” and „rest 
period” based on the Directive. We think 
that all these new circumstances can have 
effects on the Hungarian labor law so it is 
analyzed as well.

ERZSéBET MolnáR:
Internal Preliminary Investigation within 
a Company in Interdisciplinary Context 

the detection of crimes, which had been 
committed within a company, is a very diffi-
cult task, so these offences largely remain in 
latency in spite of the public interest in dis-
covery. the So-called internalinvestigation 
as a repressive aspect of criminal compli-
ance, in case of the existence of the necessary 
conditions, can decrease the latency in this 
field. to this effect, the company needs to be 
motivated to provide the state investigative 
authorities with the acquired evidence at the 
end of the internal process. in addition to the 
effective pursuit of the fight against corpo-
rate crimes, the principles and guarantees of 
the Fundamental Law and the code of crim-
inal procedure have to be considered, too.

Zusammenfassung
ATTIlA BADó:

Disziplinarmaßegeln und Abberufung 
von Richtern. Ungarns Reform in rechts-

vergleichender Perspektive 

Der Aufsatz beschreibt den Versuch der 
reform des ungarischen richter-Diszipli-
narsystems von 2011 vor dem Hintergrund 
bestehender kontinentaler Lösungen (am 
Beispiel Deutschlands und Frankreichs). 
er bespricht die unterschiedlichen Diszi-
plinarverfahren und ihre regelungen und 
erörtert erklärungsansätze für die recht 
geringe Zahl solcher Verfahren. Außerdem 
geht er auf das Verhältnis zwischen dem 
persönlichkeitsrecht (right of publicity) 
und den Disziplinarmaßnahmen ein.

PETRA BáRD:
Rechtsstaatlichkeit und  
europäische Strafpolitik

im Aufsatz werden die Vorteile der euro-
päischen integration im Bereich der Straf-
rechtspflege erörtert. nach der Autorin 
sind die tatsächlichen erträge der Zusam-
menarbeit in Strafsachen kaum in Ziffern 
auszudrücken. Sollte es doch möglich sein, 
ist die wirkliche Bedeutung der kooperati-
on aber kaum die zunehmende Sicherheit, 
aber die errichtung eines weiteren Be-
standteiles des rechtlichen rahmens zum 
Schutze des individuums gegen den Staat. 

in diesem Sinne bedeutet „mehr europa”: 
der punitiven kriminalpolitik Schranken 
zu setzen und die Verfahrensgarantien in 
den Mitgliedsstaaten durchzusetzen. „Mehr 
europa” bedeutet also mehr respekt für die 
traditionen der Aufklärung, für die euro-
päische humanistische erbe und bedeutet 
die Aufrechterhaltung der Mechanismen 
der rationalität, die das europäische Straf-
justizwesen gestaltet haben.

PéTER SIPKA – 
MáRTon lEó ZACCARIA

Arbeiten und ruhen gleichzeitig? Die 
Erweiterung der Definition des Arbeits-
zeites im neuen Urteil des Gerichtshofs 
im Hinblick auf die Ungarische Praktik

Arbeitszeit hat eine sachliche Definition im 
eU recht, die in der richtlinie 2003/88/eG 
selbständige Bestimmung hat. Von Zeit zu 
Zeit wird dieser rechtsbegriff vom euGH 
in ihren Urteilen interpretiert, wodurch die 
rechtspraktik der Mitgliedstaaten auch be-
einflusst wird. in der rechtssache c-266/14 
hat der euGH entschieden, dass die Fahr-
ten, die der Arbeitnehmer im Außendienst 
zwischen sein Wohnort und dem Standort 
des ersten und des letzten kunden des ta-
ges zurücklegt, Arbeitszeit darstellt. Durch 
die erweiterung des Begriffs ergeben sich 
weitere Fragen bezüglich der kohärenz mit 
der bisherigen europäischen Gerichtspra-

xis, und weitere entwicklungen können 
auch in der richtlinien für die Separation 
vom Arbeitszeit und ruhezeit erwartet 
werden. Diese neuen Standpunkte sind ent-
scheidend für die Ungarische rechtsprak-
tik und werden im Weiteren untersucht.

ERZSéBET MolnáR:
Das unternehmensinterne Vorverfahren 

im interdisziplinären Kontext 

Die Aufdeckung der im Unternehmen be-
gangenen Straftaten ist eine schwierige 
Aufgabe, so bleiben sie, trotz des an die 
Aufklärung geknüpften staatlichen inter-
esses, in erheblichem Maß im Dunkelfeld. 
Die sog. unternehmensinterne Erhebungals der 
repressive Aspekt der sog. Criminal Compli-
ance kann beim Bestehen der erforderlichen 
Voraussetzungen dafür sorgen, das Dunkel-
feld in diesem Bereich minimalisieren zu 
können. Um dies zu erreichen muss das 
Unternehmen motiviert werden, am ende 
des internen Verfahrens die erworbenen 
Beweismittel der staatlichen ermittlungs-
behörde zur Verfügung zu stellen.Bei der 
Bestrebung nach der wirksamen Bekämp-
fung der Unternehmenskriminalität müs-
sen die verfassungsrechtlichen bzw. die 
strafverfahrensrechtlichen Grundsätze und 
Garantien während der Verwertung der 
erworbenen Beweismittel aber unbedingt 
berücksichtigt werden.


