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Alkotmány 28/B–C. § – országos népszavazás
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés – a hátrányos megkü-
lönböztetés tilalma
62/1997. (XII. 5.) AB határozat
25/1999. (VII. 7.) AB határozat
50/2001. (XI. 29.) AB határozat
51/2001. (XI. 29.) AB határozat
Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikk – a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalma
Abdulaziz, Cabales, Balkandali-ügy
Az Európa Tanács keretében 1997. november 6-án kelt,
az állampolgárságról szóló európai egyezmény és annak
kommentárja
Nemzetközi Bíróság, Nottebohm-ügy
A Velencei Bizottság ajánlása

Az ügy alapja az OVB-nek az a határozata volt, amellyel

a Magyarok Világszövetsége által kezdeménye-

zett népszavazás aláírásgyûjtô ívét hitelesítette. A

népszavazás a külföldi és a határon túli magyarok ma-

gyar állampolgárságának megszerzésére vonatkozna a

következô kérdéssel: „Akarja-e, hogy az Országgyû-

lés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes ho-

nosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot

kapjon az a magát magyar nemzetiségûnek valló,

nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár,

aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény

19. § szerinti »Magyar igazolvánnyal« vagy a megal-

kotandó törvényben meghatározott egyéb módon iga-

zolja?” Az OVB határozatával szemben az Alkot-

mánybíróságon kifogást tettek, mondván, a kérdés-

ben nem lehet országos népszavazást tartani, mert az

(illetve annak következményeként a törvény) egy-

részt nemzetközi szerzôdésbe ütközik, másrészt el-

lentétben áll az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével

(diszkriminációtilalom), és végül a kérdés megfogal-

mazása bonyolult és nem egyértelmû. 

Az ügy elôadója Harmathy Attila alkotmánybíró volt.

1. Az indítványozó szerint a kedvezményes hono-

sítás ellentétben állna az állampolgárságról szóló eu-

rópai egyezmény (egyezmény) 5. cikkében meghatá-

rozott megkülönböztetési tilalommal. Ezzel kapcso-

latban az Alkotmánybíróság mindenekelôtt utalt a

Nemzetközi Bíróság Nottebohm-ügyére és az Embe-

ri jogok európai egyezményére. Az Emberi Jogok Eu-

rópai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint nincs szó

az Európai emberi jogi egyezmény 14. cikkében meg-

határozott diszkriminációtilalom megsértésérôl, ha a kü-

lönbségtétel eltérô tényállási elemek alapján történik,

továbbá ha a megkülönböztetés közérdeken alapul, és a

közösség érdekeinek védelme arányban áll az alkalma-

zott hátrányokkal. Az állampolgárság honosítással törté-

nô megadása nincs összefüggésben az Emberi jogok eu-

rópai egyezményében meghatározott jogokkal. Az ered-

ményes népszavazás esetén meghozandó törvénynél te-

hát nem merülne fel az egyezmény 14. cikke diszkrimi-

nációról szóló rendelkezésével való ellentét.

Az Alkotmánybíróság másfelôl hivatkozott az

egyezmény kommentárjára, amely szerint nem te-

kinthetô a szabály megsértésének minden olyan

eset, amelyben az államok kedvezményeket bizto-

sítanak az állampolgárság megadásánál. Megalapo-

zottnak tekinti azt a kedvezményt, amelyet a hono-

sításnál a nemzeti nyelv ismerete, a leszármazás és a

születési hely alapján nyújtanak. Utal a kommentár

arra is, hogy maga az egyezmény ír elô kedvezmé-

nyes elbírálást a 6. cikk 4. bekezdésében (például

házastársi kapcsolat, az állam területén való születés

és tartózkodás, hontalan státus esetén). Az Alkot-

mánybíróság ezzel kapcsolatban áttekintette néhány

európai ország kedvezményes szabályait. Végül utalt

a testület a Velencei Bizottság ajánlásaira az úgyneve-

zett kedvezménytörvénnyel (státusztörvénnyel) kap-

csolatban, és annak módosítására az ajánlások alapján.

Mindezek nyomán az Alkotmánybíróság arra az ál-

láspontra helyezkedett, hogy az aláírásgyûjtô íven

szereplô kérdés eredményes népszavazás esetén a

kedvezményes honosítás már meglévô esetei mellé

határozna meg újakat vagy szabályozná újra a kedvez-

ményes honosítást és illesztené be az új rendelkezé-

sek közé az aláírásgyûjtô íven szereplô esetet. A kér-

dés nem szól nemzetközi szerzôdésbôl eredô kötele-

zettségrôl, illetve e kötelezettséget tartalmazó tör-

vény tartalmáról, az esetleges eredményes népszava-

zás pedig nem teremtene olyan helyzetet, amelyben

nemzetközi szerzôdést kellene felmondani, illetve
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annak tartalmát megváltoztatni. Ezért a kérdés nem

ellentétes az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésével.

2. Az Alkotmánybíróság nem fogadta el azt az in-

dítványozói érvelést sem, mely szerint a népszavazás

olyan törvény megalkotásához vezetne, amely ellen-

tétes lenne a hátrányos megkülönböztetés tilalmával.

A tervezett kedvezményes honosítás alapvetô oka a

Magyarországhoz való erôs kötôdés egyénenként

vizsgált megléte. Ez az állampolgársági kérdések sza-

bályozásánál a kedvezmény nyújtásának ésszerû in-

doka [ami megfelel az alkotmány 6. § (3) bekezdésé-

nek], ezért nem jelent tiltott diszkriminációt.

3. Az Alkotmánybíróság végül úgy ítélte meg, hogy

az adott esetben a kérdés megfogalmazása eleget tesz

az egyértelmûség nyelvtani követelményének, és az

Országgyûlés számára a jogalkotási feladat érthetô len-

ne. Ezért az indítványozói kifogást e tekintetben is el-

utasította és az OVB határozatát helybenhagyta.

4. A határozathoz Bihari Mihály alkotmánybíró fû-

zött párhuzamos indokolást, melyben a határozatnak

a diszkrimináció tilalmával, illetve a kedvezmény

megállapításával kapcsolatos indokolásához fûzött né-

hány elvi jelentôségû normatani gondolatot.

Kukorelli István alkotmánybíró különvélemény-

nyel élt, amelyben kifejtette, hogy az Alkotmánybí-

róság a többségi határozat indokolásában indokolat-

lanul alapozta érvelését az állampolgársági törvény-

ben már meglévô honosítási kedvezményekre. Ez a

népszavazásra feltenni kívánt kérdésbôl nem követ-

kezik. A jogalkotónak lehetôsége van arra, hogy bi-

zonyos esetekben tovább könnyítsen az állampol-

gárság megszerzésének feltételein és a jelenlegi sza-

bályokhoz képest egyszerûsítse az állampolgárság

megszerzését úgy, hogy az állampolgársági törvény

által alkalmazott bizonyos objektív feltételek néme-

lyike alól mentességet biztosít. Ez azonban nem

sértheti az alkotmányt és a vállalt nemzetközi jogi

kötelezettségeket, továbbá nem eredményezheti

azt, hogy a jogalkotó mentességet biztosít a szemé-

lyek egy meghatározott köre számára az állampol-

gárság megszerzésének valamennyi objektív feltéte-

le alól. A népszavazásra bocsátandó kérdés alapján a

kedvezményes honosítás kedvezményezettjei lakó-

helytôl, születési helytôl, nyelvtudástól, leszármazástól

független jogcímen, pusztán azon az alapon volnának

jogosultak a kedvezményes honosításra, hogy magyar

nemzetiségûnek vallják magukat. A nemzetiségre

(nemzeti hovatartozásra) mint az állampolgársági meg-

szerzésének egyetlen feltételére történô utalás az

egyezmény alapján nem minôsül indokolt kedvezôbb

bánásmódnak, a nemzeti hovatartozásról való nyilatko-

zat önmagában nem alkalmas a Nottebohm-ügyben

megkövetelt, a polgár és állama közötti szoros, valódi

(effektív) kapcsolat létének bizonyítására.
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Alkotmány 2. § (1) bekezdés – jogbiztonság
Alkotmány 57. § (5) bekezdés – jogorvoslathoz való jog
50/1998. (XI. 27.) AB határozat
30/2000. (X. 11.) AB határozat

Az ügy alapjául a Pénzügyi Szervezetek Állami Felü-

gyeletérôl szóló törvény módosításával kapcsolatos

politikai és alkotmányjogi viták szolgáltak. A törvényt

végül a köztársasági elnök nem írta alá, hanem elôze-

tes normakontrollt kezdeményezett az Alkotmánybí-

róságnál.

A köztársasági elnök álláspontja szerint a törvény

elfogadására a jogalkotási eljárás elôírásainak megsér-

tésével került sor, ugyanis a PSZÁF csak az Ország-

gyûlés bizottsága elôtt fejthette ki véleményét a tör-

vénytervezetrôl, ráadásul a PSZÁF elnöke a kor-

mányülésen sem vehetett részt, holott ezt a PSZÁF-

törvény elôírja. A köztársasági elnök szerint továbbá

a törvény 38. § (1) bekezdése, mely szerint a törvény

hatálybalépésének napján megszûnik a felügyelet el-

nökének és elnökhelyetteseinek megbízatása és köz-

tisztviselôi jogviszonya, egyedi személyi döntés tör-

vénybe foglalása, ami visszaélés a törvényhozás rend-

jével, és sérti a jogbiztonságot is. Ezen túl alkotmány-

sértô, mert az egyedi döntés törvényi formába fogla-

lása elvonja a jogorvoslat lehetôségét az érintettektôl,

s ez sérti az alkotmány 57. § (5) bekezdésében bizto-

sított jogorvoslathoz való jogot. A köztársasági elnök

végül úgy vélte, a felügyeleti szerv stabilitása fontos

feltétele a piacgazdaság mûködésének, és a bevezet-

ni kívánt szervezeti reform sérti a viszonylagos állan-

dóság és a kiszámíthatóság követelményét. Az ügy

elôadója Erdei Árpád alkotmánybíró volt.

1. Az Alkotmánybíróság az egyeztetési kötelezett-

ségekkel kapcsolatosan áttekintette korábbi gyakor-

latát, és megállapította, hogy mûködésének elsô tíz

esztendeje alatt nem hozott olyan döntést, amelyben

azért állapított volna meg alkotmányellenességet,

mert a jogalkotó a jogszabály elôkészítése körében

számára kötelezôen elôírt egyeztetési-véleményezte-

tési kötelezettségét elmulasztotta. Az egyeztetés-vé-

leményeztetés elmulasztása miatt elsôként – és ez

idáig egyedüliként – a 30/2000. (X. 11.) AB határozat
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mondta ki egy kormányrendelet (nehéz tehergépko-

csik közlekedésének korlátozása) alkotmányellenes-

ségét. Ebben az ügyben azonban a mulasztás az al-

kotmány 18. §-ában garantált egészséges környezet-

hez való jog érvényesülését közvetlenül veszélyeztet-

te. Az alkotmányellenesség megállapítása ráadásul

nem törvényre, hanem kormányrendeletre vonatko-

zott. Az Alkotmánybíróság gyakorlata tehát töretlen

abban, hogy nem állapítja meg a jogszabály alkot-

mányellenességét önmagában azért, mert a jogsza-

bály-elôkészítés során az elôterjesztô valamely egyez-

tetési vagy véleményeztetési kötelezettségének nem

tett eleget. A testület utalt arra is, hogy a törvényter-

vezet elôkészítésének hiányossága csak akkor ered-

ményezheti a törvény közjogi érvénytelenségét, ha az

egyúttal a törvényalkotási eljárás valamely szabályá-

nak alkotmányellenességet elôidézô megsértésével is

jár. Ezek alapján az Alkotmánybíróság a köztársasági

elnöknek az erre a kérdésre vonatkozó kifogásait el-

utasította.

2. A szervezetátalakításra vonatkozó alkotmányos

aggályokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság utalt

korábbi határozataira. Az alkotmány bizonyos rendel-

kezései [35. § (1) és 40. § (3) bekezdés] szerint a kor-

mányzati struktúra kialakításában a kormányzat

nagyfokú szabadsággal rendelkezik. Az Országgyûlés

célszerûségi szempontok mérlegelése alapján hatá-

rozhatja meg bizonyos állami szervek irányítási, igaz-

gatási rendszerét. A célszerûség vizsgálata viszont

nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe. A

szabályozás nem érint alkotmányban foglalt szervet,

továbbá olyan alkotmánybeli rendelkezést sem,

amely a törvény vizsgált része tekintetében kéthar-

mados szavazattöbbséget igényelt volna. A jogbiz-

tonság követelményét az államigazgatási szervek át-

szervezése csak akkor sérti, ha az átszervezés a szerv

hatósági tevékenységének veszélyeztetését eredmé-

nyezi, vagy ha a szerv az átszervezés következtében

nem tud eleget tenni feladatainak, avagy az átszerve-

zés következtében a szerv tevékenysége az érintet-

tek számára kiszámíthatatlanná válik. Mivel a jelen

esetben az Alkotmánybíróság nem látott ilyen aggá-

lyokat, e tekintetben sem állapított meg alkotmány-

ellenességet.

3. A törvény 38. §-a alapján a PSZÁF-törvényben

és a kinevezésben eredetileg szereplô hat év lejártát

megelôzôen szûnt volna meg a PSZÁF elnökének

megbízatása. A rendelkezés egyedi döntés jellegével

kapcsolatban az Alkotmánybíróság az alábbiakat álla-

pította meg. Az országgyûlési (kormányzati) ciklusnál

hosszabb idôtartamú megbízatások meghatározása

összefüggésben áll a stabilitás követelményével, an-

nak biztosításával. Az alkotmányban nevesített tiszt-

ségviselôk (például a köztársasági elnök, az alkot-

mánybírák, az Állami Számvevôszék elnöke, a Leg-

felsôbb Bíróság elnöke, a legfôbb ügyész) ciklusokon

átívelô megbízatási idôtartama a demokratikus jogál-

lam mûködésének olyan biztosítéka, amely az ügyek

vitelének folyamatosságához fûzôdô érdeken túlmu-

tat. Más a helyzet azonban a kormányzati alárendelt-

ségben mûködô szervek vezetôi esetében. E szervek

létrehozása nem alkotmányos kötelezettség, a már

létrehozott szervek megszüntetésére vagy átalakítá-

sára is lehetôség van. A kormányzati ciklusváltástól

elszakított megbízatási idôtartam csupán a szakmai

munka, a hatósági tevékenység folyamatosságát, zök-

kenômentességét segíti elô. Ebbôl következôen nem

alkotmányellenes a megbízatás megszüntetése a tör-

vény által.

A jogorvoslat hiányával kapcsolatban az Alkot-

mánybíróság megállapította, hogy az alkotmány 57. §

(5) bekezdése a hatósági döntések elleni jogorvosla-

tok biztosítását teszi alapjoggá. Az egyedi döntések-

kel kapcsolatos korábbi alkotmánybírósági határoza-

tok is csak akkor állapították meg az alkotmányelle-

nességet, ha az egyedi döntés alapjogot korlátozott. A

jelen esetben ez nem áll fenn, ezért nem történt al-

kotmánysérelem.

4. Az Alkotmánybíróság mindazonáltal a jogbizton-

ságba ütközônek találta, hogy a megszûnô PSZÁF-

vezetés helyére állítandó új struktúrájú vezetôség fel-

állására nincs határidô megállapítva, ugyanakkor az

átmeneti idô alatt az igazgatási feladatokat ellátó fô-

igazgató bizonyos hatásköröket nem láthat el. Ez sér-

ti a jogbiztonságot, mert a legfontosabb hatósági jog-

körök gyakorlását meghatározatlan ideig ellehetetle-

níti.

5. A határozathoz párhuzamos indokolást fûzött

Bihari Mihály alkotmánybíró, melyben kifejti, hogy

az Országgyûlés által megválasztott vezetô megbíza-

tási idejének a szervezetátalakításhoz kötött lerövi-

dítése a törvényben meghatározott megbízatási idô-

höz képest a törvényhozással való visszaélés, amely

sérti az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt de-

mokratikus jogállam elvét és az annak tartalmi

összetevôit jelentô alkotmányos követelményeket.

Harmathy Attila alkotmánybíró ugyancsak párhuza-

mos indokolást fûzött a határozathoz. Ebben úgy

vélte, hogy alkotmányellenes az a szabály, amely

köztisztviselôi jogviszonyt törvénnyel szüntet meg

és nem teszi lehetôvé a jogorvoslatot, a bírósághoz

fordulást. A párhuzamos indokoláshoz csatlakozott

Bihari Mihály és Vasadi Éva alkotmánybíró is.

Kukorelli István alkotmánybíró ugyancsak párhuza-

mos indokolásban fejtette ki, hogy az eljárás során

érvényesült a PSZÁF véleményezési joga. Ezért

nem ügydöntô az a körülmény, hogy a 30/2000. (X.

11.) AB határozat egy alacsonyabb szintû jogszabály
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alkotmányosságát vizsgálta. Kiss László alkotmány-

bíró különvéleményében úgy ítélte meg, hogy a

többségi határozat által alkotmányellenesnek talált

rendelkezés kiállja az alkotmányosság próbáját. Ez-

zel ellentétben Vasadi Éva alkotmánybíró különvé-

leményében elfogadta a köztársasági elnök érvelé-

sét, és úgy ítélte meg, hogy az egyes eljárási szabá-

lyok megsértése a törvény egészének közjogi ér-

vénytelenségét eredményezi.
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Alkotmány 2. § (1) bekezdés – jogbiztonság
Alkotmány 8. § (2) bekezdés – az alapjog-korlátozás al-
kotmányossága
Alkotmány 54. § (1) bekezdés – az élethez és emberi mél-
tósághoz való jog
23/1990. (X. 31.) AB határozat
64/1991. (XII. 17.) AB határozat
22/2003. (IV. 28.) AB határozat
5/1999. (III. 31.) AB határozat
65/2003. (XII. 18.) AB határozat
Emberi jogok európai egyezménye 2. cikk
Az ENSZ VIII. bûnmegelôzési kongresszusán elfogadott
határozat

A rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvénnyel

(Rtv.) kapcsolatban évek óta számos indítvány van az

Alkotmánybíróság elôtt. A testület e határozatában az

indítványok újabb csoportját bírálta el: a rendôri lô-

fegyverhasználatra vonatkozó, valamint egyéb rendel-

kezésekkel kapcsolatos kezdeményezéseket. 

Az ügy elôadói Erdei Árpád és Strausz János alkot-

mánybírák voltak.

1. Az indítványozók támadták az Rtv.-nek a rend-

ôr fegyverhasználatával kapcsolatos rendelkezései egy

részét. Az Rtv. 54. § h) pontja megengedi a lôfegyver-

használatot az állam elleni és az emberiség elleni

bûncselekményt elkövetô személy elfogása, szökésé-

nek megakadályozása érdekében. Az Alkotmánybíró-

ság álláspontja szerint a lôfegyverhasználat alkotmá-

nyosságát az alapozza meg, hogy a lôfegyverhaszná-

lattal érintett személy korábban megsértette az élet-

hez való jogot egy másik emberi élet kioltásával. Az

állam elleni bûncselekmények egyik törvényi tényál-

lásában sem szerepel azonban az élet kioltása mint

tényállási elem; e tekintetben az Alkotmánybíróság

megállapította, hogy a fegyverhasználat nem indo-

kolt, és a rendelkezés alkotmányellenes, mert sérti az

alkotmány 54. § (1) bekezdése szerinti élethez való

jogot. Az emberiség elleni bûncselekmények között

ugyan vannak olyanok, amelyek tényállásaiban szere-

pel az élet kioltása, e tekintetben azonban megfele-

lôen alkalmazni lehet az 54. § g) pontját, mely éppen

e tényállási elemekre vonatkozik. Ezért az Alkot-

mánybíróság az emberiség elleni bûncselekmények

esetében is indokolatlannak, következésképp alkot-

mányellenesnek ítélte a rendôri lôfegyverhasználatot.

2. Az Rtv. 54. § i) pontja azzal szemben is lehetô-

vé tette a lôfegyverhasználatot, akinek a magatartása

a nála lévô fegyver vagy más veszélyes eszköz ember

elleni közvetlen felhasználására utalt. Az indítványo-

zó a „vagy más veszélyes eszköz” szövegrészt tartot-

ta alkotmányellenesnek.

Az Alkotmánybíróság szerint e rendelkezés értel-

mében akkor is helye lehet lôfegyverhasználatnak, ha

az azzal érintett személy magatartása a nála lévô –

élet kioltására nem alkalmas, de az intézkedô rendôr

értelmezése szerint más veszélyes eszköznek minô-

sülô – tárgy ember elleni közvetlen felhasználására

utal. A rendelkezés ugyanis egyéb feltételt nem állít

a fegyverhasználat indokoltságához. A „más veszélyes

eszköz” így túl tág értelmezést tesz lehetôvé, amely

olyan esetekben is megalapozhatja a lôfegyverhaszná-

latot, amikor az egyébként szükségtelen. A jogalko-

tó kellô differenciálás nélküli jogfogalomra alapozta a

rendôri jogosítvány gyakorolhatóságát, vagyis a pon-

tos törvényi meghatározás hiánya – az élethez való

joggal összefüggésben – alkotmányellenes helyzetet

teremtett. A lôfegyverhasználat kizárólag fegyverrel,

valamint az élet kioltására alkalmas más eszközzel

szemben lehet alkotmányos.

3. Az Rtv. 54. § j) pontja szerint megengedett a lô-

fegyverhasználat az elfogott, bûncselekmény elköve-

tése miatt ôrizetbe vett vagy bírói döntés alapján fog-

va tartott menekülésének, erôszakos kiszabadításának

megakadályozására vagy elfogására, kivéve, ha a fog-

va tartott fiatalkorú, függetlenül attól, hogy milyen

súlyú vagy milyen jellegû cselekmény elkövetése mi-

att került a rendôrség ôrizetébe. A szabály kiterjed

egyrészt magára a fogva tartottra, másrészt arra, aki a

fogva tartott erôszakos kiszabadításában részt vesz.

Az Alkotmánybíróság – utalva korábbi határozata-

ira – megállapította, hogy az államnak hatékonyan

kell élnie a rendelkezésére álló alkotmányos eszkö-

zökkel: a rendôrség köteles a fogva tartott biztonsá-

gos ôrzésérôl úgy gondoskodni, hogy ezáltal a mene-

külés elkerülhetôvé váljék. Ehhez a jogalkotó meg-

teremtette a szükséges jogi és egyéb eszközrendszert.

Ha az ôrzés során olyan mulasztás történik, amely le-

hetôvé teszi a jogilag még felelôsségre nem vont fog-

va tartott szökését, akkor ennek korrigálására nem

szolgálhat az élet kioltására is alkalmas eszköz (lô-
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fegyver) használata. Ezért az ezt lehetôvé tevô ren-

delkezések sértik az alkotmány 8. § (2) bekezdésé-

ben és 54. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az Alkot-

mánybíróság mindazonáltal külön is hangsúlyozta: az

élet kioltását elkövetô fogva tartottal szemben az ál-

lamot fokozottan terheli az ôrzési felelôsség, a bizton-

ságos fogva tartás kötelezettsége. Ugyanakkor nem

állapította meg az alkotmányellenséget az erôszakos

kiszabadításban részt vevô személy tekintetében,

mert az ilyen személy szükségképpen támadó maga-

tartást tanúsít, és az erôszakos kiszabadítás során

szükségképpen megvalósul a mások életének vagy

testi épségének veszélyeztetése. Az Alkotmánybíró-

ság e rendelkezéssel kapcsolatban normavilágossági

kifogásokat is megfogalmazott.

4. Az Rtv. 54. § g) pontja szerint a rendôr használ-

hat lôfegyvert az emberi élet kioltását szándékosan

elkövetô elfogására, szökésének megakadályozására.

Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megállapí-

totta, hogy aki más életének kioltásával megsérti az

élethez való jogot, nem kerül és nem is helyezhetô a

jog világán kívül, de magára vonja azt a kockázatot,

hogy – a törvényben meghatározott feltételek beállta

esetén – a vele szemben alkalmazható jogszerû lô-

fegyverhasználat révén a saját élete kerül veszélybe.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ezért indo-

kolt a lôfegyverhasználat akkor, ha az szándékos em-

berölés elkövetôjének elfogását biztosítja, illetôleg te-

szi lehetôvé. Az indokoltságot nem a bûnüldözés ha-

tékonyságának fokozása teremti meg, nem is önma-

gában a büntetôeljárás lefolytathatósága, hanem az

élethez való jogból fakadó követelmény: az élet ki-

oltását elkövetô személynek jogi eljárással kell szem-

besülnie.

5. Az indítványozó szerint a rendôrnek az Rtv. 11. §

(1) bekezdése szerinti kötelezettsége, mely szerint

„a közbiztonságot és a belsô rendet, ha kell, élete

kockáztatásával is” meg kell védenie szövegrész sér-

ti az alkotmány 8. § (2) bekezdését és az 54. § (1) be-

kezdését, mert ez az elôírás a rendôr élethez való jo-

gának teljes és helyrehozhatatlan megsemmisítését

engedi meg. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban

– utalva a honvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos

46/1994. (X. 21.) AB határozatra is – megállapította,

hogy az Rtv. 11. § (1) bekezdésében nem alkotmá-

nyos kötelezettség teljesítésével összefüggésben me-

rül fel az élet kockáztatása, hanem önként választott

élethivatás (foglalkozás) gyakorlása során. Az érintett

személynek (a rendôrnek) tudnia kell, hogy amikor

rendôrségi szolgálati jogviszonyt létesít, milyen köve-

telmények terhelik. Személyes belátásán múlik, nem

állami kényszerbôl fakad, hogy rendôr lesz, illetve

hogy az is marad. A foglalkozásbeli követelmények

egyike, hogy a közbiztonságot és a belsô rendet, ha

kell, élete kockáztatásával is köteles megvédeni. Az

államra ezzel kapcsolatban az a kötelezettség hárul,

hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek megala-

pozzák a rendôri feladatellátás szakszerûségét, ezzel

minimalizálva a rendôr élete elvesztésének kockáza-

tát.

6. Az Rtv. 17. § (2) bekezdése értelmében a rend-

ôri intézkedés során a kényszerítô eszköz alkalmazá-

sa esetén lehetôleg kerülni kell a sérülés okozását, az

emberi élet kioltását. Az indítványozó szerint e ren-

delkezés megengedi az eventuális szándékkal elkö-

vetett emberölést, ami sérti az 54. § (1) bekezdésé-

ben foglaltakat is. Az Alkotmánybíróság szerint a „ke-

rülni kell” kifejezés nem a tiltással egyenértékû, ha-

nem a megszorítás, a negatív orientálás mellett két-

ségkívül egyúttal megengedô tartalmú is. Az Rtv.

vizsgált rendelkezése azt helyezi elôtérbe, azt hatá-

rozza meg fô szabályként, hogy a kényszerítô eszköz

alkalmazása ne okozzon sérülést, ne vezessen az em-

beri élet kioltásához. A vizsgált rendelkezés a jogal-

kalmazás módjára vonatkozó ajánlás, amelyet egyéb-

ként is összhangban kell értelmezni az Rtv. azon ren-

delkezéseivel, amelyek a kényszerítô eszközök ará-

nyosságára, sorrendjére és a lôfegyverhasználatot

megelôzô cselekvésekre vonatkoznak. Önmagában a

szövegkörnyezetbôl kiemelt „lehetôleg” szónak nincs

alkotmányjogi relevanciája.

7. Az indítványozó szerint az Rtv. 19. § (1) bekez-

dése azzal, hogy olyan törvényi vélelmet állapít meg,

amely szerint a rendôri intézkedés során annak jog-

szerûsége nem vonható kétségbe, sérti az alkotmány

54. §-ában foglaltakat. Az Alkotmánybíróság ezzel

kapcsolatban utalt a 65/2003. (XII. 18.) AB határozat-

ra, melyben a rendôri intézkedés eredményessége

feltételeinek elemzése során kifejtette: ahhoz, hogy

az ország belsô rendje és közbiztonsága rendôri esz-

közökkel eredményesen védhetô legyen, a belsô

rend és a közbiztonság felett ôrködô szervezet számá-

ra hatékony eszközöket kell biztosítani. Ez a közös-

ség érdekét szolgáló követelmény indokolja az Rtv.

19. § (1) bekezdésének azon rendelkezését, amely

szerint a jogszabályi elôírások végrehajtását szolgáló

rendôri intézkedéseknek mindenki köteles magát

alávetni és a rendôr utasításainak engedelmeskedni.

A rendôri intézkedés jogszerûségének feltételezése

nem más, mint törvényes vélelem, amely azonban el-

lenbizonyítás révén utólagosan megdönthetô, tehát a

jogorvoslat lehetôsége adott. Az Alkotmánybíróság ál-

láspontja szerint – a törvényi garanciák mellett – sem

az általános cselekvési szabadságot, sem a magánszfé-

rához való jogot, sem pedig a személyi integritáshoz

való jogot nem sérti a támadott törvényi rendelkezés.

Ugyancsak elutasította az Alkotmánybíróság az

Rtv.-nek azzal a rendelkezésével kapcsolatos indítvá-
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nyokat, mely alapján a rendôr a közbiztonság érdeké-

ben a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt,

aki bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható, to-

vábbá a rendôr intézkedhet közbiztonsági ôrizetbe

vétel iránt. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint

ezeket a törvényben meghatározott intézkedéseket a

közrend és a közbiztonság védelméhez fûzôdô közér-

dek indokolja, és az teszi szükségessé, hogy az érin-

tett személyek a hatósággal való együttmûködésre

nem mutatnak készséget. A rendelkezés az emberi

méltósághoz való jog érvényesülését az elérni kívánt

célhoz képest nem korlátozza aránytalan mértékben.

8. A lôfegyvernek valamely tömegben lévô sze-

méllyel szembeni használatára vonatkozó szabályok

körében az Rtv. 57. § (2) bekezdése kizárja a jogel-

lenesség megállapítását abban az esetben, ha olyan

személyt ér találat, aki a helyszínt a rendôrség felszó-

lítása ellenére nem hagyta el. Az Alkotmánybíróság

meglátása szerint a rendôri felszólításnak való ellen-

szegülés az egyén szabad elhatározásából ered, amely

az önrendelkezés keretében tudatosan felvállalt élet-

veszélyt eredményez, ezért az ebbôl fakadó esetleges

következményeket az érintettnek viselnie kell.

Amennyiben valaki akaratán kívül esô objektív ok

folytán képtelen a helyszín elhagyására, akkor nyit-

va áll elôtte a lehetôség, hogy ezt a körülményt vala-

milyen módon a rendôrség tudomására hozza. Ha a

rendôrség ezt a helyzetet figyelmen kívül hagyva

nem biztosítja az érintett biztonságos helyre jutását és

egyidejûleg él a másra irányuló lôfegyver-használati

jogával, az érintettet pedig véletlenszerûen találat éri,

akkor a jogellenesség kizárása nem állapítható meg a

rendôr javára.

9. Az Rtv.-nek a nyomozás megtagadása vagy meg-

szüntetése kilátásba helyezését szabályozó 67. § (1)

bekezdésével kapcsolatosan az indítványozó az em-

beri méltósághoz való jog sérelmét abban látja, hogy

az Rtv. nem tartalmaz utalást a bûncselekmény elkö-

vetôjétôl származó, a rendôrségnek nyújtott informá-

ciószolgáltatás lehetôségének idôtartamára. Az Alkot-

mánybíróság szerint ugyanakkor megállapítható, hogy

a büntetôeljárási törvény a nyomozás határidejének

ésszerû megállapításával kellô garanciát teremtett ar-

ra nézve, hogy a rendôrség szakmai indok nélkül ne

folytathasson nyomozást hosszú ideig. Az információ-

szolgáltatásban való megállapodás a bûncselekmény

elkövetésével gyanúsítottat nem tarthatja kiszámítha-

tatlan ideig nyomás alatt. A törvényi elôírások betar-

tása esetén nem kerülhet sor arra, hogy a rendôrség,

mintegy zsarolva a gyanúsítottat, ôt jogtalan ráhatás

révén további adatok szolgáltatására kényszerítse és

kényszerhelyzetben tartás eredményeként a magán-

szférába tartozó jogtalan beavatkozással ôt emberi

méltóságához való jogában sértse.

10. A határozathoz Holló András alkotmánybíró

különvéleményt csatolt. Ebben – utalva az Alkot-

mánybíróság korábbi határozataira – kifejtette, hogy

nem ért egyet a többségi határozatnak az Rtv. 17. §

(2) bekezdése és 54. § g) pontja alkotmányellenessé-

ge megállapítását elutasító rendelkezésével. Állás-

pontja szerint e rendelkezések is alkotmányellene-

sek. A különvéleményhez csatlakozott Kukorelli Ist-

ván alkotmánybíró is.

Ugyancsak különvéleményt jelentett be Vasadi

Éva alkotmánybíró. Ebben kifejtette, hogy az Alkot-

mánybíróságnak valamennyi kérdésben, amelyben al-

kotmányellenességet állapított meg, el kellett volna

utasítania az indítványokat. Ugyanakkor úgy vélte,

hogy az Rtv. 57. § (2) bekezdése (lôfegyvernek vala-

mely tömegben lévô személlyel szembeni használa-

ta) alkotmányellenes, mert sérti az élethez való jogot.

1 2 / 2 0 0 4 .  ( I V .  7 . )  
A B  H A T Á R O Z A T

A  D Ö N T É S - E L Ô K É S Z Í T É S S E L
Ö S S Z E F Ü G G Ô  A D A T O K  

N Y I L V Á N O S S Á G A *

Alkotmány 61. § (1) bekezdés – közérdekû adatok nyil-
vánossága
Alkotmány 8. § (2) bekezdés – az alapjog-korlátozás al-
kotmányossága
32/1992. (V. 29.) AB határozat
34/1994. (VI. 24.) AB határozat

Az ügy alapja egy utólagos normakontrollra irányuló

indítvány volt. Az indítványozó a személyes adatok

védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 19. § (5) bekez-

dését támadta, melynek alapján a belsô használatra

készült, valamint a döntés-elôkészítéssel összefüggô

adat a kezelését követô húsz éven belül nem nyilvá-

nos, feltéve, hogy törvény másképp nem rendelkezik

vagy az adatok megismerését a szerv vezetôje ezt

megelôzôen engedélyezi. Ugyancsak kifogásolta az

indítványozó az államtitokról és a szolgálati titokról

szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) 4. § (1) bekezdé-

sét, amely a szolgálati titok meghatározásáról rendel-

kezik.

Az indítványozó álláspontja szerint a kifogásolt

rendelkezések „gumiklauzulák”, és túlzottan általá-

nos megfogalmazásuk miatt sértik az alkotmánynak a
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közérdekû adatok megismeréséhez való jogot garan-

táló 61. § (1) bekezdését, illetve az alapjog-korlátozás

korlátait megállapító 8. § (2) bekezdését.

Az ügy elôadója Bihari Mihály alkotmánybíró volt.

1. Az Alkotmánybíróság – miután ismertette ko-

rábbi gyakorlatát a közérdekû adatok megismerése

korlátozására, illetve az alapjog-korlátozás tesztjére

vonatkozóan – megállapította, hogy sem a döntés-elô-

készítéssel összefüggô úgynevezett automatikus nyil-

vánosságkorlátozás, sem a szolgálati titok meghatáro-

zása nem sérti a közérdekû adatok megismeréséhez

fûzôdô alkotmányos alapjogot. Az elôbbivel kapcso-

latban – utalva a 34/1994. (VI. 24.) AB határozatban

foglaltakra – megállapította, hogy az úgynevezett au-

tomatikus nyilvánosságkorlátozás garanciális intézmé-

nye a köztisztviselôi munka színvonalának és haté-

konyságának, így a köztisztviselôk döntés-elôkészíté-

se szabadon, informálisan és a nyilvánosság nyomásá-

tól mentesen folyik. Ez tulajdonképpen egyfajta

könnyítést jelent a közérdekû adatokat kezelôk szá-

mára, hiszen a döntés-elôkészítéssel kapcsolatos ada-

tokat, iratokat – azok keletkezésének pillanatában –

nem kényszerülnek egyenként titkosítani.

A szolgálati titokkal kapcsolatban az Alkotmánybí-

róság kifejtette, hogy ez a fajta nyilvánosságkorláto-

zás az állami szerv eljárása zavartalanságának, illeték-

telen befolyástól mentes gyakorlásának biztosítását

szolgálja, és megfelelô garanciális rendelkezések biz-

tosítják, hogy a jogkorlátozás ne legyen önkényes: a

titokköri jegyzék nyilvános, a korlátozás a szükséges

ideig rendelhetô el, és azt rendszeresen felül kell

vizsgálni. A valódi garanciát pedig a bírósági felülvizs-

gálat lehetôsége jelenti a minôsítés indokoltságára vo-

natkozóan. Ezek alapján az Alkotmánybíróság az in-

dítványozó érveit elutasította, és a kifogásolt rendel-

kezéseket nem találta alkotmányellenesnek.

2. Az Alkotmánybíróság mindazonáltal hivatalból

mulasztás megállapítására irányuló eljárást indított

az Avtv. 19. § (5) bekezdésével kapcsolatban arra

vonatkozóan, hogy a szabályozás tartalmazza-e az

alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi ga-

ranciákat. A testület megállapította, hogy a közérde-

kû adatokhoz való hozzáférésnek a döntés-elôkészí-

tés érdekében történô korlátozása az ügyekkel

összefüggô iratok többségében a döntés meghozata-

lával már nem indokolt. Ettôl kezdve a döntés-elô-

készítéssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra kerü-

lése már nem akadálya a köztisztviselôi munka

„színvonalának”, „hatékonyságának” és befolyás-

mentességének. Ekkor ugyanis elôtérbe kerül az át-

látható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált

közigazgatás kialakításával és a közigazgatás által

gyûjtött információk újrafelhasználásával szembeni

igény szempontja. Az Avtv. vizsgált rendelkezése

azonban nem tesz különbséget a nyilvánosságnak a

döntéshozatalt megelôzô, illetve azt követô korláto-

zása között. A korlátozás tehát pusztán formális

szempontokon nyugszik, a garanciális rendszer hiá-

nyos (a minôsítés korlátlan ideig terjedhet, ugyanis

maga a tárolás is kezelésnek minôsül), a „döntés-e-

lôkészítés” és „belsô használatú” fogalmak nem

elég szabatosak, és a bírói felülvizsgálat sem irányul-

hat a tartalmi vizsgálatra. Az Alkotmánybíróság ezért

megállapította, hogy a törvényhozó e garanciális

rendszer szabályozásának elmulasztásával alkot-

mányellenes helyzetet idézett elô, és kötelezte,

hogy a hiányosságot 2004. december 31-ig pótolja.
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Alkotmány 61. § (1) bekezdés – a szabad véleménynyil-
vánítás joga
Alkotmány 8. § (2) bekezdés – az alapjog-korlátozás al-
kotmányossága
Alkotmány 54. § (1) bekezdés - az élethez és emberi mél-
tósághoz való jog
30/1992. (V. 26.) AB határozat
36/1994. (VI. 24.) AB határozat
12/1999. (V. 21.) AB határozat
14/2000. (V. 12.) AB határozat
13/2000. (V. 12.) AB határozat
18/2000. (VI. 6.) AB határozat

Az ügy tárgya az Országgyûlés 2003. december 8-i

ülésnapján elfogadott, a Büntetô törvénykönyvrôl

szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) módosítása volt. A

módosító törvény (Btkm.) megváltoztatta a Btk. 269.

§-ában foglalt közösség elleni izgatás büntetôjogi

tényállás több elemét, és kiegészítette azt egy új (2)

bekezdéssel. A Btkm.-mel szemben a köztársasági el-

nök alkotmányos aggályokat fogalmazott meg, ezért

a törvény elôzetes alkotmányossági vizsgálatát kezde-

ményezte.

A köztársasági elnök álláspontja szerint a Btkm.

által módosított Btk. 269. § (1) bekezdése sérti az al-

kotmány 61. § (1) bekezdésében foglalt szabad vé-

leménynyilvánítás jogát, mert a „gyûlöletre izgat”

fordulat azt a veszélyt hordozza magában, hogy az e

fogalmat értelmezô bíróságok leszállítják a büntet-

hetôség küszöbét, az „erôszakos cselekményre hív

fel” elkövetési magatartás pedig azért alkotmánysér-

tô, mert nem jár egyéni jogok sérelmének veszélyé-

vel. A Btkm. által beiktatott Btk. 269. § (2) bekez-
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dése – a köztársasági elnök véleménye szerint –

azért sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, mert

a köznyugalmat elvontan, általánosan védi. Ezen túl

az indítványban foglaltak alapján e bekezdés ellen-

tétben áll az alkotmány 54. § (1) bekezdésében elis-

mert emberi méltósághoz való jog részét alkotó ön-

rendelkezési joggal is. 

A határozat elôadó bírája Kukorelli István volt.

1. Az Alkotmánybíróság elôször arra a kérdésre ke-

reste a választ határozatában, hogy a Btk. 269. § (1)

bekezdésében a gyûlöletre uszítás tényállás gyûlölet-

re izgatásra való felcserélése nem eredményezi-e az

alkotmányosnak elismert büntethetôségi szint csök-

kenését. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a

30/1992. és a 12/1999. AB határozatokban megjelenô

álláspontja alapján az olyan úgynevezett legveszélye-

sebb magatartások esetében korlátozhatja a jogalkotó

a kifejezés szabadságát büntetôjogi eszközökkel,

amelyek elérik „az emberek nagyobb tömegében a

szenvedélyeket magas fokra lobbantó lázongó kifaka-

dás” szintjét, az alkotmányos értékrendben igen ma-

gasan álló alanyi alapjogokat veszélyeztetnek, ami

egyben a köznyugalom megzavarásához vezethet (e

veszély közvetlen és nyilvánvaló). A testület felhívta

a figyelmet arra, hogy a kifejezés szabadsága nem

korlátozható olyan módon, hogy a jogi szabályozás le-

szállítsa a büntetendôség még alkotmányosnak tekin-

tett küszöbét.

Jelen ügyben azonban, érvelt az Alkotmánybíró-

ság, a jogalkotó szándéka szerint a gyûlöletre izga-

tás fogalmába nem csupán az úgynevezett legve-

szélyesebb magatartások volnának értendôk. A

gyûlöletre izgatás kifejezés beiktatása és az erôsza-

kos cselekmény elkövetésére való felhívás külön

kiemelése, valamint e két új elkövetési magatartás

együtt kezelése egyértelmûen azt a törvényalkotói

szándékot fejezi ki, hogy a 30/1992. AB határozat

alapján az uszítás fogalmi körébe nem tartozó ma-

gatartások is büntethetôk legyenek. Ezáltal viszont

a törvényhozó oly mértékben kitágítja a bünteten-

dôvé nyilvánított magatartások körét, amely az al-

kotmány 61. § (1) bekezdésének szükségtelen kor-

látozását jelenti.

2. Az „erôszakos cselekmény elkövetésére hív fel”

fordulat vizsgálatakor az Alkotmánybíróság kiemelte:

az elkövetési magatartás nem éri el a büntetendôségi

szintet, és nem feltétele a bûncselekmény megvaló-

sulásának, hogy a felhívás konkrét egyéni jogok sérel-

mével fenyegessen. A jogalkotó már azt is büntetni

rendeli, ha valaki mást vagy másokat erôszakos cse-

lekmény elkövetésére törekszik rábírni. Ezen túl a

bûncselekmény megvalósulásához nem szükséges a

köznyugalom megzavarása, de még az sem, hogy a

felhívás a köznyugalom megzavarására alkalmas le-

gyen. A közrend és a társadalmi béke ilyen elvont ve-

szélyeztetése viszont nem alapozza meg a büntetôjo-

gi szankció alkalmazását.

3. Végül vizsgálta a testület a becsmérlés és mega-

lázás elkövetési magatartások alkotmányosságát is.

Megállapította: a töretlen alkotmánybírósági gyakorlat

szerint az uszítás szintjét el nem érô gyalázkodó, becs-

mérlô típusú véleményközlés, mivel az alkotmány 61.

§ (1) bekezdésének védelme alatt áll, nem büntethetô.

Hangsúlyozta, hogy a törvényhozó az emberi méltóság-

hoz való jog és a köznyugalom védelme érdekében a

becsmérlés büntetôjogi szankcionálásával a vélemény-

szabadságot nem a lehetô legkisebb mértékben korlá-

tozó eszközt választotta, következésképpen aránytala-

nul korlátozta a szabad véleménynyilvánítás jogát.

Emellett utalt arra: nem állítható, hogy az emberi

méltóságot sértô, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási

hovatartozás miatt történô minden becsmérlés vagy

megalázás egyben a köznyugalom megsértésének

közvetlen és nyilvánvaló veszélyével jár. A bûncse-

lekményi tényállásba felvett hipotetikus vagy tényle-

ges visszacsatolás hiányában (a közlés alkalmas a köz-

nyugalom megzavarására, illetve valóban megzavarta

a köznyugalmat) a köznyugalomban okozott sérelem

feltételezés, amely nem elegendô a véleményszabad-

ság alapjogának korlátozására. Mindezek alapján az

Alkotmánybíróság a Btkm. 1. §-ának alkotmányelle-

nességét állapította meg.
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