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Czikó Anita 
 

Választási rendszerek és a magyar megoldás* 
 

A. Bevezetés1 
 
A modern demokráciák létének és alkotmányos működésének conditio 
sine qua non-ja olyan politikai elit léte, amely képes adott államban 
létező eltérő érdekeket integrálni, és amely a népképviselet elvéből 
következően és annak megfelelően, a kisebbség figyelembe vétele 
mellett képviseli az állampolgárokat. A politikai elit kiválasztódása 
szempontjából pedig elengedhetetlen a választás intézményének léte. 
Bihari Mihály megfogalmazásában a „szabad és demokratikus válasz-
tási rendszer előfeltétele a demokratikus képviseleti rendszernek”2. A 
Magyar Köztársaság jelenlegi – országgyűlési képviselők választására 
vonatkozó – választási rendszerét 1989-ben, a Nemzeti Kerekasztal-
tárgyalások során alakították ki az akkori hatalmon lévő és ellenzéki 
erők. A választási rendszert születésekor nem tervezték hosszú távra, 
csak az 1990-es választásokra. Ennek ellenére e szisztéma – kisebb 
változtatásokkal – immár a negyedik szabad és demokratikus ország-
gyűlési választást élte túl.  

A tanulmányban megpróbálom megválaszolni azt a kérdést, hogy 
szükséges-e a magyar választási rendszer, illetve a hatályos szabályo-
zás megváltoztatása, és ha igen, mennyiben. Ebben a részben az álta-
lános szempontoktól haladok a konkrét módosítási lehetőségek felé, 
azaz először megvizsgálom, hogy mire kell figyelni a választási szisz-
téma módosításakor, illetve igyekszem rávilágítani arra, hogy milyen 
veszélyekkel járhat egy teljesen új rendszer bevezetése. 

 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián „Alkotmányjogi Tagozat I. (Politikai szabadságjogok)” szekcióban 
különdíjat ért el. Konzulens: Dr. Petrétei József 
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B. A közép-kelet-európai választási rendszer  
kialakításának alapvető jogirodalmi szempontjai 

A közép-kelet-európai demokratikus átalakulással párhuzamosan a 
nemzetközi jogirodalomban a kutatók érveket és ellenérveket hoztak 
fel mind a többségi, mind az arányos választási rendszer mellett, talál-
gatva, hogy vajon melyik választási formula3 alkalmazása felelne meg 
legtökéletesebben a kialakulóban lévő fiatal demokráciák számára.4 A 
többségi formulát támogató vélemények lényege abban foglalható 
össze, hogy ez a választási rendszer megakadályozhatja a pártrendszer 
szétaprózódását, amely a parlament fragmentálódását, illetve a de-
mokratikus intézmények belülről történő széttöredezésének veszélyét 
hordozza magában. Az arányos választási rendszer mellett érvelők a 
közép-kelet-európai térség nagyfokú etnikai és vallási heterogenitását 
emelték ki. Véleményük szerint a kisebbségek politikai érdekvédelmét 
csak a tisztán arányos rendszer képes ellátni. Véleményem szerint 
mindkét álláspont fontos elemeket hordoz magában, az első a parla-
mentarizmusnak, és ezen keresztül a demokrácia szilárdságának fon-
tosságát hangsúlyozza, míg az utóbbi a kisebbségvédelem szempontja-
it emeli ki. Hozzá kell azonban tenni, hogy az idézett álláspontok és 
vélemények többnyire a rendszerváltás időszakában születtek, amikor 
a demokrácia de facto megvalósulását a térségben még csak sejteni 
lehetett. Ezért talán úgy tűnhet, hogy a nemzetközi kutatók az egyik 
elemet jobban hangsúlyozták, mintha a másik kevésbé fontos lenne, 
illetve mintha az egyik szempont megvalósítása eleve kizárná a másik 
felfogás szerinti cél elérését. 

A közép-kelet-európai fiatal demokráciákban a két klasszikus vá-
lasztási rendszer közti distinkció nem egyértelmű: nagyon nehéz a 
térség mintegy tizenkét éves választási szisztémáit a hagyományos 
tipizálás alapján besorolni. Ennek egyik oka, hogy a térségben kiala-
kult választási rendszereket a témával foglalkozó kutatók ún. „vegyes” 
rendszerekként definiálják, amely elnevezés nem ad tájékoztatást a 
választási rendszer tényleges hatásairól.5 Nem derül ki egyértelműen 
az, hogy a közép-kelet-európai modellek a hagyományos dichotóm 
szerkezetű választási rendszer mely pólusához állnak közelebb. A be-
sorolási nehézség másik oka, hogy a térség országai a választási eljá-
rás során kombinálják a többségi és arányos módszereket,6 így csak a 
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„legösszetettebb, legtöbb komponenst és dimenziót magában foglaló 
rendszerezés alkalmazásával”, illetve „új szempontú klasszifikációs 
megoldásokkal” célszerű ezeket a rendszereket tipizálni.7  

Dezső Márta a vegyes választási rendszereket akként definiálja és 
határolja el a klasszikus dichotóm felosztástól, hogy közben maga is 
ezt a kettős pólust veszi alapul. „Vegyes rendszer akkor jön létre, ha a 
két alaptípust „tiszta” formájában egymás mellett alkalmazzák. Azaz 
mindét módon, az egyes rendszerek saját szabályainak megfelelően, 
mandátumot lehet szerezni egy adott választás alkalmával.”8. Mirjana 
Kasapovič és Dieter Nohlen a magyar szerzőkkel ellentétben a közép-
kelet-európai szisztémákat nem tekintik különálló választási rendszer-
típusnak, hanem azokat vagy a többségi vagy az arányos rendszerek 
közé sorolják. A választási rendszereket tíz csoportba rendezik, az 
első a relatív többségi szisztéma, az utolsó csoport pedig a tisztán ará-
nyos rendszer. Véleményük szerint az osztályozáson belül „az első öt 
választási rendszert a többségi választási rendszerhez, a következő 
ötöt az arányos választási rendszerhez kell sorolni.”9 E klasszifikáció 
alapján a magyar választási rendszert kompenzációs választási rend-
szernek tekintik, amely az arányos szisztémához tartozik.10 „A vegyes 
választási rendszer fogalma a választási rendszer dichotómiáját a kép-
viseleti elv szintjén megtöri, és hibásan azt sugallja, mintha volna 
harmadik lehetőség is.”11 A szerzők szerint a választási rendszerek 
kettős felosztása egyúttal a két eltérő képviseleti elv által elérni kívánt 
hatásokat is jellemzi, így a többségi elv a kormányzati stabilitást, az 
arányos rendszer pedig a különböző társadalmi rétegek, illetve a ki-
sebbségek megfelelő arányú képviseletét.  

C. A magyar választási rendszer kialakítása 
a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások során  

A demokratikus magyar választási rendszer 1989-ben a háromoldalú 
Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon kialakult kompromisszumként 
született meg, és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
1989. évi XXXIV. tv-ben (a továbbiakban Vjt.) realizálódott. A tör-
vényt az Országgyűlés 1989. október 20-i ülésén fogadta el, és a ki-
hirdetésére 1989. október 30-án került sor. A magyar kompromisszum 
megszületése és tartalma eltér a közép-kelet-európai országok rend-
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szerváltásában általánosnak tekinthető megegyezésektől, ezért érde-
mes közelebbről megvizsgálni a kardinális pontokat, illetve a felek 
közti ellentéteket. Mindenekelőtt azonban indokolt röviden vázolni a 
Kerekasztal-tárgyalások felépítését és szereplőit, mivel az eltérő ma-
gyar megoldás – többek között – a résztvevők közötti ellentétekben és 
a tárgyalások struktúrájában gyökerezik. 

I. A főbb szereplők 

A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások 1989 júniusában kezdődtek meg a 
demokráciába való békés átmenet jegyében, és az év novemberéig 
hármas szerkezetben zajlottak. A tárgyalások fő színterét a hat politi-
kai és hat gazdasági-szakértői munkabizottság ülései jelentették. A 
választásokkal kapcsolatok kérdésekről és a választójogi törvényről az 
I/3-mas számú politikai munkabizottság tárgyalt. A munkabizottsági 
szint felett – a középszinten – a politikai egyeztető tárgyalásokon vi-
tatták meg azokat a kérdéseket, amelyekben a felek nem jutottak meg-
egyezésre. Itt született meg továbbá a tárgyalópartnerek elvi politikai 
és szakmai megállapodása, amelynek ünnepélyes elfogadására a tár-
gyalások harmadik szintjén, a plenáris ülésen került sor.12  
A „háromoldalú kerekasztal” egyik oldalán az MSZMP foglalt helyet, 
amely állásfoglalásában úgy nyilatkozott: „kész két- és többoldalú 
megbeszéléseket folytatni a hatalom gyakorlásának új módjáról min-
den törvényes keretek között működő szervezettel.”13 A másik tárgya-
lófél pozíciójában az új politikai ellenzéki erőket tömörítő Ellenzéki 
Kerekasztal (a továbbiakban: EKA) állt. Az EKA megalakítását 1989. 
márciusában a Független Jogászfórum kezdeményezte, és közvetíté-
sével a következő időszakban a résztvevő nyolc szervezet képviselői 
között rendszeres találkozóra került sor. 1989 júniusában az EKA ki-
lenctagúvá bővült, amikor a Kereszténydemokrata Néppárt (KNDP) 
újjáalakulását követően csatlakozott a szervezetek szövetségéhez.14 
Az EKA létrejöttének komoly szerepe volt a tárgyalásokat illetően, 
mivel az ellenzék tárgyalási pozícióit erősítette meg azzal, hogy az 
MSZMP-vel kizárólag egységesen kívánt tárgyalni. Ez annak ellenére 
elmondható, hogy az EKA álláspontja kezdetben korántsem volt egy-
séges – többek között a választási rendszert illetően sem – mivel a 
szerveződés tagszervezetei között ellentétek húzódtak meg, amelyek 
látszólagos áthidalása komoly egyeztető munka eredménye volt. A 
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„Harmadik Oldalt” különböző társadalmi szervezetek képviselték, 
amelyek – az MSZMP szatellit szervezeteiként – a Kerekasztal-
tárgyalások során a magyar választási rendszer kialakítására látszólag 
nem gyakoroltak érdemi befolyást. Mindazonáltal meg kell jegyezni, 
hogy bár a társadalmi szervezetek jelen voltak, és tárgyaltak a másik 
két tárgyalóféllel, elképzeléseiket – az MSZMP és az EKA javaslatai 
mellett – nem tudták kellően érvényre juttatni. Emellett – az I/3-as 
munkabizottság üléseinek jegyzőkönyveiből – látható, hogy a Harma-
dik Oldal kompromisszumkészsége főként az MSZMP javaslatai felé 
mutatkozott meg. Az Ellenzéki Kerekasztal képviselői által felvetett 
javaslatokkal szemben azonban a Harmadik Oldal képviselői többnyi-
re egyet nem értésüket fejezték ki, amelyből nyilvánvaló a harmadik 
tárgyalófél és az Ellenzéki Kerekasztal között fennálló ellentét. Itt 
indokolt feleleveníteni a választásokkal és a választójogi törvénnyel 
foglalkozó I/3-mas számú munkabizottság 1989. július 18-i ülésén a 
Harmadik Oldal képviselői részéről elhangzott tiltakozást, amelyben 
kifejtették: „…választójogi kérdéskörökben nyilvános televíziós fó-
rum zajlott le, melyen részt vett az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei-
nek három képviselője, továbbá az MSZMP két képviselője, illetőleg 
egy párton kívüli szakértő. A Harmadik Oldal nehezményezi, hogy 
nem kapott időben bármely képviselője meghívást. Egyedül a Hazafi-
as Népfront ügyvezető elnökét hívták meg az utolsó pillanatban, aki-
nek nem volt már ideje egyeztetni a Harmadik Oldal képviselőivel 
többek között, ezért a részvételét lemondta. Így az ország nyilvános-
sága előtt az a látszat alakulhatott ki, hogy a háromoldalú megbeszélé-
sek valójában csak kétoldalúak. Ez ellen tiltakoznak.”15  
A Kerekasztal-tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy 
mintegy 350 fős, egykamarás parlamentet hozzanak létre. A választási 
rendszer pontos felépítését illetően azonban a három tárgyalófél javas-
latai merőben eltértek.  
 
II. A konszenzusra jutás nehézségei 

1. Alapellentét 

Az alapellentét az MSZMP és az ellenzék között húzódott: az előbbi 
az abszolút többségi választási rendszer mellett állt ki, az EKA tagjai 
pedig többnyire a többpártrendszer jelképének tekintett arányos listás 
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választási rendszert támogatták. Első meggondolásra mindkét oldal 
álláspontja egyértelmű: a választási rendszerben saját érdekeik érvé-
nyesülésének lehetőségét látták. Az MSZMP szerint – az akkori szoci-
alista-ellenes időszakban – nem kedvezett volna a demokratikus vá-
lasztásoknak, ha az állampolgárok szavazataikat csupán az MSZP (a 
demokratikus pártként megújult volt MSZMP) listájára adhatják le. 
Az MSZMP nem bízott tehát a listás rendszerben. Az egymandátumos 
abszolút többségi modell mellett azonban két érvük is volt: jelöltjeik 
ismert, népszerű személyiségek voltak az egész országban, illetve az 
egész országban voltak jelöltjeik. Az MSZMP első javaslata a válasz-
tási rendszert illetően a következő volt: a 350 országgyűlési képviselő 
közül 300-at válasszanak meg kétfordulós egyéni választókerületi 
modell alapján úgy, hogy az abszolút többségi első forduló után a rela-
tív többségi második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelölt 
indulhasson. Később az MSZMP ezt módosította, és 1989. július 25-
én a választási rendszert megvitató tanácskozáson már úgy nyilatko-
zott, hogy „a második fordulóban ne csak a két legtöbb szavazatot 
elért jelölt indulhasson, hanem mindazon jelöltek indítására lehetőség 
nyíljon, akik az első fordulóban megszerezték a választópolgárok sza-
vazatainak legalább 15%-át.”16 A delegáció még ezen az ülésen úgy 
változtatta meg a javaslatát, hogy 15%-ot elért jelöltek hiányában a 
legtöbb szavazatot kapott három jelölt indulhasson a második forduló-
ban. Úgy tűnt, hogy az EKA számára a választáson az abszolút több-
ségi rendszer fenntartása hátrányt jelentett volna, mivel politikusai 
többsége az állampolgárok számára ismeretlen volt, illetve mert szer-
veződéseik inkább csak a nagyvárosokra terjedtek ki.  

2. Ellentétek az Ellenzéki Kerekasztalon belül 

A volt rezsim „képviselői” és az ellenzék között húzódó érdekellentét 
és törésvonal mellett a kezdeti időszakban az Ellenzéki Kerekasztal 
érdekei és koncepciói sem képviseltek egységes álláspontot.17 Az 
SZDSZ nem támogatta a tisztán arányos rendszert, mivel bízott a fel-
készültnek vélt és egyre népszerűbbé váló jelöltjei sikerében. Javasla-
tában kétszavazatos, mintegy háromnegyed részben egyéni kerületek-
ből, illetve egynegyed részben országos listáról megszerezhető man-
dátumokon alapuló választási rendszerrel értett egyet, és úgy gondolta, 
hogy az ajánlásra – mint szűrőmechanizmusra – szükség van. Az 
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MDF nem állt kifejezetten egyik szisztéma mellé sem, feltételezhetően 
azért, mert mindkét választási formula alkalmazása esetén biztosított-
nak látta jelöltjei sikerét a választásokon. Kompromisszumos megol-
dásként azonban kétszavazatos, fele-fele arányban egyéni, illetve me-
gyei listás választási rendszerre terjesztett elő javaslatot, és az 
SZDSZ-hez hasonlóan szükségesnek tartotta az ajánlás intézményének 
bevezetését. A FIDESZ az egyéni jelöltek versenyétől nem sok szava-
zatot remélt generációs szerveződése és radikális politikája miatt, il-
letve mivel politikusait nem ismerték. Épp ezért a tisztán arányos vá-
lasztási rendszer mellett állt ki, amelyben a demokrácia biztosítékát 
látta. Az ún. „történelmi”, vagy hagyományos pártok – a KDNP, az 
FKgP, a Magyar Néppárt – a tisztán megyei listás, arányos választási 
rendszer bevezetését tartották elfogadhatónak, abban bízva, hogy ne-
vük alapján sok szavazatot kapnak. Ezek a pártok az 1945-47-es 
eredményeiket alapul véve még az ajánlások gyűjtését is elutasították.  

További feszültséget jelentett az, hogy eleinte a Magyar Néppártot 
az EKA többi tagja nem tekintette az MSZMP-től teljesen független-
nek, azonban „annak ellenére, hogy némely ellenzéki szervezet nem 
vette jó néven, hogy a Néppártot is befogadták tagjai közé, nem tettek 
lépéseket kizárása érdekében”18. Komoly törésvonalat eredményezett 
az a bizalmatlanság, amely az ellenzéken belül az új politikai erők – 
az MDF, az SZDSZ és a FIDESZ – részéről állt fenn a „történelmi” 
pártokkal szemben. Az új pártok amellett, hogy radikálisabbak, jobban 
szervezettek voltak, tartottak attól, hogy a régi, múlttal rendelkező 
pártok választási győzelem esetén az MSZMP-vel való koalíció lehe-
tőségét nem zárnák ki. Végül, de nem utolsó sorban tükröződött Ma-
gyarország főbb intellektuális és politikai irányvonalak mentén történő 
hagyományos megosztottsága, az ún. népi-urbánus ellentét „az MDF, 
a széles körű országos hálózattal rendelkező, a magyar nemzeti ha-
gyományokat és a szociális konzervativizmust támogató párt, illetve 
az SZDSZ és a FIDESZ között, amelyek inkább budapesti bázisú, 
liberális és nemzetközi kultúrát képviselő pártok voltak.”19 
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III. A megegyezés 

1. A Kerekasztal-tárgyalás 

Az Ellenzéki Kerekasztal tagjai eltérő nézeteinek a közelítése és az 
EKA egységes, hivatalos álláspontjának kialakítása az SZDSZ–
FIDESZ tárgyalásokkal vette kezdetét, amely eredményeként 1989. 
július 25-én végül elfogadták az MDF kompromisszumos megoldásra 
irányuló javaslatát. Az EKA hivatalos álláspontja a választási rend-
szert illetően tehát a következő lett: kétszavazatos, fele-fele arányban 
egyéni, illetve megyei listás szisztéma. Később, a középszintű politi-
kai egyeztető tárgyalások előtt az EKA a megyei listás rendszer mellé 
– annak aránytalansága miatt – országos kompenzációs listát javasolt. 

A Harmadik Oldal a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások kezdetén egy 
harmadik javaslattal állt elő, amely szerint az országgyűlési képvise-
lők 2/3-át egyéni választókerületekből, többségi formulával, 1/3-át 
pedig listás arányos szisztémával kellene választani úgy, hogy a vá-
lasztópolgárok a listára is szavazzanak. A harmadik tárgyalófél dele-
gációja szerint ez a választás közvetlenségének elvéből is következik. 
„A jelenlegi politikai-társadalmi rendszer Magyarországon minden 
szempontból az átmenet jegyeit viseli magán. Ennek alapján és ezt 
figyelembe véve kell nekünk egy olyan választási rendszerben gon-
dolkodnunk, amely egyrészt már most kifejezi a politikai erőviszo-
nyokat, másrészt pedig rugalmas kereteket nyit az elkövetkezendő 
néhány évre a pártok tényleges kifejlődésének és működésének. ”20 A 
Harmadik Oldal kiállt amellett, hogy az országgyűlési választásokon 
ne csak a pártok indíthassanak jelölteket, hanem különböző társadalmi 
szervezetek is: „a társadalmi szervezetik, illetőleg tömegmozgalmak 
jelöltállítási jogával kapcsolatosan előadjuk, hogy … ez körülbelül 
olyasmit jelenthet, hogy csak országosan bejegyzett érdekképviseleti 
vagy érdekegyeztető funkciót ellátó szervezet, illetőleg mozgalom 
jöhessen számításba.”21 

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon a három oldal megegyezése a 
mandátumok számát, illetve a képviselőválasztás módját illetően a 
középszintű politikai egyeztető tárgyaláson született meg, és tartalmá-
ban leginkább az EKA álláspontjához állt közel. A végső megállapo-
dás azonban tartalmazott egy új elemet: az országos kompenzációs 
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listát, aminek a bevezetését az MSZMP javasolta. Álláspontja szerint 
ugyanis a területi listák az arányosságot nem biztosították volna meg-
felelően. A rendszer várható aránytalanságát tehát a kompenzációs 
lista beépítésével, emellett a Hagenbach-Bischoff mandátumelosztási 
módszerrel igyekeztek mérsékelni, szem előtt tartva azt is, hogy a lis-
tás rendszerrel szükségszerűen együtt járó aránytalanság a kormá-
nyozhatóság fontos biztosítéka is egyben. A felek – a kormányozható-
ság és a működőképes parlament érdekében – megállapodtak továbbá 
a jelölés (egyéni választókerület) és a listaállítás (területi lista) feltét-
eleiről, illetve a „kvótáról”, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a lis-
tán a meghatározott minimális arányt el nem érő pártok ne kapjanak 
mandátumot. 

2. Az Országgyűlés előtt 

A tárgyalások eredményeként született tervet a minisztertanács be-
nyújtotta a parlament elé. A törvényjavaslat a mandátumok száma és 
elosztásának aránya tekintetében a következőt tartalmazta: összesen 
374 mandátum osztható ki, ebből 152 helyre a képviselőket egyéni 
választókerületben többségi formulával választják, 152 mandátum 
területi listáról arányos formulával kerül kiosztásra, illetve 70 parla-
menti helyet a kompenzációs lista alkalmazásával töltenek be.22 Az 
Országgyűlés azonban túl kevésnek találta az egyéni választókerület-
ben megszerezhető mandátumok számát, mondván: „egy még kialaku-
latlan és instabil többpártrendszerben túlságosan a pártoknak kedvez a 
mandátumok elosztása,”23 és az egyéni választókerületek számának 
növelését követelték. Az 1989. október 20-án elfogadott 1989. évi 
XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról megváltoz-
tatta a Nemzeti Kerekasztal megállapodása szerinti mandátumarányo-
kat és az országgyűlési képviselőhelyek számát is megemelte. A ki-
osztható mandátumok száma tehát 386, ebből 176-ot egyéni választó-
kerületben lehet szerezni, 152 osztható ki a területi listán, illetve a 
kompenzációs listán elnyerhető mandátumok száma 58-ra csökkent. 
Az országgyűlési képviselő választást jelenleg is ez a törvény szabá-
lyozza, de 1989 óta többször módosították. 
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IV. Jogirodalmi álláspont 

Mirjana Kasapovič és Dieter Nohlen tanulmánya szerint azokban a 
közép-kelet-európai országokban, ahol a rendszerváltás tárgyalásos 
úton, alkuval (transplacement24) ment végbe, a választási rendszer 
kialakítása az állampárt és az új polgári erők tárgyalásai kompromisz-
szumának eredménye.25 A két szerző a magyar rendszerváltást is a 
„kialkudott rendszerváltás” modelljéhez sorolja, mivel a magyar vá-
lasztási rendszer kombinált volta a régi-új rezsim megegyezésének 
eredménye. Azonban – mint az a fentiekben látható volt – sokkal több 
és mélyebb ellentét húzódott meg a kombinált választási rendszer ki-
alakulása folyamatában Magyarországon, minthogy azt egyszerűen a 
régi elit és az új elit kizárólagos kompromisszumának nevezhetnénk. 
Én inkább Wiener György álláspontjával26 értek egyet annyiban, hogy 
az ellenzéken belüli megegyezés befolyásolta a magyar választási 
szisztéma „vegyes” jellegű kialakítását, ám véleményem szerint a 
kombinált választási szisztéma nem kizárólag az EKA tagjai kompro-
misszumának hatása. 

D. A hatályos magyar választási rendszer, különös  
tekintettel a választójogra  

A választási rendszerrel kapcsolatban a Magyar Köztársaság Alkot-
mánya több rendelkezést is tartalmaz. A képviseleti elv az Alkotmány 
általános rendelkezései között, a 2. § (2) bekezdésében kapott helyet. 
Az alaptörvény XII. fejezetének 70. §-ában „Az alapvető jogok és 
kötelezettségek” cím alatt helyezkednek el az aktív és passzív válasz-
tójog pozitív és negatív feltételei. A választási alapelvekről pedig kü-
lönálló fejezet (XIII. fejezet) rendelkezik. Az Alkotmány még két to-
vábbi fejezetben tartalmaz a választással kapcsolatos rendelkezéseket. 
Az országgyűlésről szóló II. fejezet 20. § (1) bekezdésében az ország-
gyűlési képviselők választásának általános időpontját szabályozza az 
alaptörvény, mikor kimondja: „Az országgyűlési képviselők általános 
választását az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év 
április vagy május hónapjában kell megtartani”. A 28. § (6) bekezdé-
sében pedig azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az „Országgyűlés 
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feloszlásától vagy feloszlatásától számított három hónapon belül új 
Országgyűlést kell választani.” 

A fentieken túl azonban az Alkotmány nem tartalmaz rendelkezése-
ket a választási rendszerrel kapcsolatban, hanem az arra vonatkozó 
részletes szabályozást a törvényhozás kompetenciájába utalja. Az Or-
szággyűlésnek így döntési szabadsága van a választási rendszer ele-
meit illetően, ennek pedig csak az Alkotmány szabályai szabnak kor-
látot: az Országgyűlés „úgy köteles a szabályokat meghozni, hogy 
azok az Alkotmány rendelkezéseivel ne ütközzenek, Alkotmányban 
szabályozott alapvető jogot alkotmányellenes módon ne korlátozza-
nak.”27 

I. A választási rendszer 

Az alaptörvény felhatalmazása alapján az országgyűlési képviselők 
választásának anyagi jogi és eljárásjogi szabályait két törvény, az or-
szággyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 
(Vjt.), illetve a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (Ve.) tartal-
mazza. 

1. A választások alapelvei 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a klasszikus választási elveket a 
71. § (1) bekezdésében deklarálja. Az első a választójog általánossá-
gának az elve, amely azt jelenti, hogy „minden nagykorú állampolgár 
– az úgynevezett természetes kizáró okokat kivéve – szavazati joggal 
rendelkezik.”28 A kivételeket az Alkotmány 70. § (5) bekezdése sorol-
ja fel tételesen. A választójog egyenlőségének elve biztosítja azt, hogy 
„minden választásra jogosult azonos számú és értékű szavazattal ren-
delkezzen, és egyenlő jogokkal vehessen részt a választásban.”29 A 
szavazás közvetlenségének elve szerint a választópolgár a szavazatát 
személyesen, az általa választott jelöltre adhatja le, „mások akaratának 
közbeiktatása nélkül”30. A szavazás titkosságának az elve minden de-
mokrácia alapkövetelménye, azt jelenti, hogy a választópolgár dönté-
sét saját maga, minden befolyástól mentesen hozhatja meg a szavazó-
fülkében, „a szavazat tartalmának nyilvánosságra kerülése nélkül”31. 
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2. A választókerületekben megszerezhető mandátumok 

A magyar választási rendszer rendkívül bonyolult, mivel a választási 
rendszerek mindkét formáját (arányos, többségi szisztémát) integrálja, 
ezen túl országos kompenzációs listás mandátumelosztást is tartalmaz. 
A törvény szerint összesen 386 képviselői hely osztható ki a két vá-
lasztási formula és a kompenzációs lista alapján. 

A Vjt. az országot 176 egyéni választókerületre osztja, minden vá-
lasztókerületből egy képviselő jut a parlamentbe, az első fordulóban 
abszolút, a másodikban relatív többségi formula alapján. A Vjt. az 
egyéni választókerületek mellett 20 területi választókerület határoz 
meg. A listás arányos formula alkalmazásával összesen 152 képviselői 
helyet lehet kiosztani, és a szavazatok mandátumokká való átszámítá-
sa a Hagenbach-Bischoff módszer alkalmazásával történik. A mandá-
tumot nem eredményező „töredékszavazatokat” a megyei (fővárosi) 
választókerületből felhasználják a kompenzációs lista mandátumelosz-
tásánál. Az országos kompenzációs lista célja, hogy „a pártokra le-
adott szavazok arányának minél jobban megfeleljen a képviselői he-
lyek aránya a parlamentben”,32 és ezért a töredékszavazatokat párton-
ként összesítik. Az országos listáról azonban csak azok a pártok kap-
nak végül mandátumot összesített töredékszavazataik arányában, ame-
lyek a megyei (fővárosi) listán az összes listás szavazat több mint 5%-
át megszerezték. Azok a pártok, amelyek nem érik el ezt az 5%-os 
választási küszöböt33, nem szereznek mandátumot sem a területi vá-
lasztókerületben, sem az országos listán. Ebben az esetben tehát a párt 
jelöltjei kizárólag az egyéni választókerületből kerülhetnek a parla-
mentbe. 

3. A jelölés 

A törvény szerint egyéni választókerületben a választópolgárok és 
azok a társadalmi szervezetek jelölhetnek, amelyek megfelelnek a 
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezései-
nek. Jelenleg a Magyar Köztársaságban egyetlen társadalmi szervezeti 
forma felel meg a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. 
évi XXXIII. tv-nek: a párt. A jelölés feltétele legalább 750 választó-
polgár aláírásával hitelesített ajánlása. Egy választópolgár csak egy 
jelöltet javasolhat ajánlószelvényén, és kizárólag abban a választóke-
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rületben, ahol lakóhelye található. A törvény a megyei (fővárosi) vá-
lasztókerületekben a jelöltállítás jogát kizárólag a pártoknak adja. Te-
rületi (párt)listát azonban csak az a párt állíthat, amely a megyei (fővá-
rosi) választókerületekben található egyéni választókerületek ¼-ében, 
de legalább két egyéni választókerületben jelöltet állított. Ugyanazon 
párt egy területi választókerületben csak egy listát állíthat. Az a párt 
állíthat országos listát, amely legalább hét területi választókerületben 
állított listát. 

A megyei (fővárosi) és az országos listán háromszor annyi jelölt ál-
lítható, mint ahány mandátum szerezhető az adott listán. Ugyanaz a 
személy egyidejűleg jelölt lehet az egyéni választókerületben, a terüle-
ti és az országos listán is, azonban csak egy egyéni választókerületben 
és egy területi listán jelölhető. Ha a jelölt a területi és az országos lis-
tán is szerepel, és az egyéni választókerületben mandátumot szerez, 
nevét törölni kell mindkét listáról, helyét a listán sorban következő 
jelölt foglalja el. Ugyanúgy, ha a jelölt a megyei (fővárosi) listán sze-
rez mandátumot, a törvény szerint nevét az országos listáról törölni 
kell, s helyét a listán sorban következő jelölt veszi át. 

 
4. A választás érvényessége és eredménye megállapítása 

1) Az egyéni választókerület 

Az egyéni választókerületben rendkívül releváns tényező az érvényes-
ség és az eredményesség követelménye. A szavazás után minden egyé-
ni választókerületben külön-külön meg kell azokat vizsgálni. Az 
egyéni választókerületi választás első fordulójában a törvény az abszo-
lút többségi formulát alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy az első forduló 
csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az adott egyéni választókerü-
letben az aktív választójoggal rendelkező polgárok több mint fele sza-
vazott. Az eredményesség kizárólag akkor vizsgálható, ha érvényes az 
első forduló. Az érvényes szavazás akkor tekinthető eredményesnek, 
ha egy jelölt az érvényesen leadott szavazatoknak több mint felét meg-
kapta.  

Ha az első forduló érvényesnek bizonyult, ám nem volt eredmé-
nyes, második fordulót kell kiírni. A második fordulóban mindazok a 
jelöltek indulhatnak, akik az első választási fordulóban a szavazatok-
nak legalább 15%-át megkapták. Ha nincs legalább három ilyen jelölt, 
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akkor az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapott 3 jelölt indulhat a 
második fordulóban. Ha az első forduló érvénytelen volt, a második 
fordulóban valamennyi első fordulóban szereplő jelölt indulhat. A 
törvény az egyéni választókerületi választás második fordulójában a 
relatív többségi formulát alkalmazza, azaz a második forduló akkor 
érvényes, ha a választókerületben a választópolgárok több mint ¼-e 
adja le voksát. A szavazás – a relatív többségi formulának megfelelő-
en – akkor lesz eredményes, ha a választópolgárok legtöbbje ugyanar-
ra a jelöltre szavazott. A második forduló éppen azért relatív, mert 
nem követelmény az eredményességhez a szavazatok több mint fele 
megszerzése, elegendő a legtöbb szavazat megszerzése is. Ha a vá-
lasztás második fordulója érvénytelen, a törvény időközi választás 
kiírását rendeli el. 

2) A megyei (fővárosi) választókerület 

A területi választókerületben a pártlistán szereplő jelöltek a leadott 
szavazatok arányában, a lista sorrendjének megfelelően jutnak mandá-
tumhoz. Az első forduló akkor érvényes, ha a választókerület válasz-
tópolgárainak több mint fele érvényesen szavaz. Ha az első forduló 
érvénytelen lesz, akkor kerül sor a második fordulóra, ahol az összes, 
első fordulóban is szereplő pártlista indítható. A második fordulóban 
az érvényességhez a választópolgárok több mint ¼-ének szavazata 
szükséges. 

A területi listás választás eredményét a természetes hányados mód-
szerével, a Hagenbach-Bischoff kvóta alkalmazásával állapítják meg, 
a betöltetlen mandátumokat pedig a legnagyobb maradék módszere 
alapján osztják ki. A gyakorlatban ez 3 lépésben történik. Első lépés-
ként összesítik az érvényes szavazatokat és azok segítségével megál-
lapítják a kvótát: 

összes érvényes szavazat száma = egy mandátum megszerzéséhez  
mandátumok száma +1             szükséges szavazatszám (kvóta) 

A második lépcső során derül ki, hogy adott párt a szavazatai alap-
ján hány helyet szerez az országgyűlésben. Ehhez a párt szavazatait 
összesítik, majd osztják a kvótával: 
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a pártra adott érvényes szavazatok száma 
                              kvóta   = a párt által szerzett 
     mandátumok száma 

Az osztás után maradt szám a töredékszavazat. Ha nem sikerül 
minden mandátumot kiosztani, akkor a maradék mandátumok kiosztá-
sára lép be a legnagyobb maradék elve – mintegy harmadik lépésként 
– amely alapján a pártok a töredékszavazatok csökkenő sorrendjében 
kapnak mandátumot. A törvény ugyanis előírja a 2/3-os határ alkal-
mazását, amely azt jelenti, hogy nem csak az „egy mandátum meg-
szerzéséhez szükséges szavazatszámot” kell a számítások elején kimu-
tatni, hanem annak 2/3-át is. A pártok a legnagyobb maradék elve al-
kalmazása során – a töredékszavazataik arányában – csak akkor kap-
hatnak mandátumot, ha a kétharmados határ felett vannak. Abban az 
esetben, ha „valamely párt e szabály alkalmazásával jutott területi 
mandátumhoz, a párt országos töredékszavazataiból le kell vonni azt a 
szavazatszámot, amely az egy mandátum megszerzéséhez szükséges 
és a ténylegesen elért szavazatszám különbsége”.34 Ha a mandátumok 
kiosztása során nincs több olyan pártlista, amely töredékszavazatai 
meghaladják a kvóta 2/3-ának összegét, és így betöltetlen mandátum 
marad, az a mandátum az országos kompenzációs listán kiosztható 
mandátumok számát növeli. Azok a töredékszavazatok, amelyek a 
kétharmados határ figyelembe vétele ellenére mandátumot nem ered-
ményeznek, az országos listára kerülnek.  

Abban az esetben, ha a második választási forduló is érvénytelen, az 
első választási fordulóban leadott szavazatokat töredékszavazatnak 
kell tekinteni, és a területi választókerületben betöltetlenül maradt 
mandátumokat az országos listáról kell kiosztani. 

3) Az országos listán elérhető mandátumok elosztása 

Az országos (párt)listákon a jelöltek az országosan összesített töredék-
szavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz. 
A választópolgárok erre a listára közvetlenül nem szavaznak, a man-
dátumelosztás a töredékszavazatok összesítésének és a mandátummá 
való átszámításának eredménye. A mandátumelosztás menete a követ-
kező. A töredékszavazatokat az egyéni és a területi választókerületből 
országosan összesíteni kell pártonként külön-külön, így megkapható a 
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pártra leadott töredékszavazatok száma. Ezeknek az összesítése pedig 
az országos töredékszavazatok számát adja meg. Az országos kom-
penzációs listán kiosztható mandátumok száma a törvény szerint 58, 
ehhez kell hozzáadni a területi listás szavazás során be nem töltött 
mandátumok számát. Ekkor derül ki, hogy az adott választási évben az 
országos kompenzációs listáról valójában hány mandátum kerül kiosz-
tásra. A szavazatok mandátumokra történő átszámítása a D’Hont mód-
szer alkalmazásával történik. Első lépésként egy táblázatot állítanak 
össze, amelynek első sorában a pártok töredékszavazatai szerepelnek 
pártonként. Minden párt összesített töredékszavazat-száma alatt a kö-
vetkező sorokban az adott töredékszavazatok fele, majd harmada, ne-
gyede, stb. található. A mandátumok a táblázat alapján kerülnek kiosz-
tásra úgy, hogy az a párt kap egy mandátumot, amelyik párt oszlopá-
ban a legnagyobb szám található, majd az a párt, amelyik párt oszlo-
pában a következő legnagyobb szám van, s ezt addig kell folytatni, 
amíg a kiosztható mandátumok elfogynak. 

II. Az aktív és passzív választójog hatályos szabályozása  
a Magyar Köztársaságban 

1. Az alkotmányi szabályozás 

Az Alkotmány a 70. § (1) és (3) bekezdésében határozza meg az aktív 
választójog feltételeit: magyar állampolgárság, nagykorúság, az ország 
területén élés, a választás napján az ország területén tartózkodás. Az 
aktív választójog gyakorlását az alaptörvény idézett rendelkezése az 
alábbi személyek esetében zárja ki: aki cselekvőképességet korlátozó 
vagy kizáró gondnokság alatt áll, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó 
jogerős ítélet hatálya alatt áll, aki jogerős szabadságvesztés büntetését 
tölti, aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll. A választójogból való kizárás a fentiek alapján 
csak az Alkotmány által meghatározott szűk körben lehetséges, mindig 
bírói döntésen kell alapulnia, és csak addig tarthat ez a korlátozás, 
amíg a kizáró ok fennáll.35 A passzív választójog kritériumai az Al-
kotmány értelmében megegyeznek az aktív választójog feltételeivel, 
azzal az eltéréssel, hogy választhatóság esetében nem követelmény a 
választás napján az ország területén tartózkodás. 
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2. A Vjt. rendelkezései 

A Vjt. Az Alkotmány rendelkezéseit pontosítja, amikor a törvény 2. §-
ában az alábbiak szerint rendelkezik a választójogról: (1) A Magyar 
Köztársaságban az országgyűlési képviselők választásán választójoga 
van – a (2) bekezdésben említettek kivételével – minden nagykorú 
magyar állampolgárnak. (3) Mindenki választható, aki választójoggal 
rendelkezik és állandó lakóhelye Magyarországon van. (4) A szava-
zásban akadályozott az, akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhe-
lye Magyarországon. 

Úgy gondolom, érdemes bővebben kifejteni a választójog feltételeit, 
egyrészt némely kritérium vonatkozásában felmerülő problémák mi-
att, másrészt pedig azért, mert a közelgő Európai Uniós csatlakozással 
összefüggésben az Alkotmány választójogra vonatkozó rendelkezéseit 
az Országgyűlés módosította. A módosítások a Magyar Köztársaság-
nak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lépnek majd 
hatályba. 

3. A választójog feltételei 

1) A magyar állampolgárság és a nagykorúság 

A magyar állampolgárság kritériuma első megközelítésben természe-
tes feltétele az aktív választójognak, mivel a népszuverenitás elvéből 
következően elvárható, hogy általában az ország tagjai döntsenek ar-
ról, kire ruházzák az Alkotmány által deklarált hatalmukat. Vitathatat-
lan feltétele a magyar állampolgárság ugyanakkor a passzív választó-
jognak is, ha elfogadjuk, hogy egy ország polgárainak érdekeit leg-
jobban az ország saját állampolgára tudja képviselni, mivel a népnek ő 
is alkotóeleme. A ma emberének azonban sok új tényezővel kell 
szembesülnie, például a nemzetközi integrációkkal – Európai Unió (a 
továbbiakban EU), NATO – amelynek következményei megkérdője-
lezik az előbb még természetesnek talált okokat. Gondoljunk csak 
arra, hogy a Magyar Köztársaság – mint az EU tagja – területén lete-
lepülten élő más uniós polgár is jogot formálhat arra, hogy megvá-
lassza, ki képviselje őt a Magyar Köztársaságban. Ez persze még na-
gyon távoli lehetőség, főként akkor, ha Magyarországon más – nem-
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zeti és etnikai – kisebbségek megfelelő képviselete sem kellően meg-
oldott. Mindenesetre úgy vélem, hogy Magyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozása során az Alkotmány módosításánál figyelembe kell 
venni majd az ilyen szempontokat is. 

Más aspektusból nézve a választójog eme kritériuma – nagyon he-
lyesen – nem tesz különbséget a magyar állampolgárság között a szer-
zés jogcíme alapján. Az alkotmányozó egyenlőnek tekint minden ma-
gyar állampolgárt a választójog szempontjából, függetlenül attól, hogy 
az születésével keletkezett, vagy honosítással szerezte meg. A kettős 
állampolgárnak is – ha az egyéb alkotmányi feltételeknek megfelel – 
ugyanolyan választójoggal kell rendelkeznie tekintet nélkül arra, hogy 
a magyar állampolgárság mellett egyben más állam polgára is.36 A 
nagykorúság feltételként jelenik meg mind a szavazati, mind pedig a 
választhatóság jogának gyakorlásánál. Teljesen ésszerű az a követel-
mény, hogy ezt a politikai jogot csak a jogi értelemben cselekvőképes 
személy gyakorolhassa.37 

2) Az ország területén élés 

Az ország területén élés az Alkotmányból következően mind az aktív, 
mind a passzív választójog gyakorlásának követelménye. Ez a feltétel 
két vonatkozásban – a kettős állampolgárok és a külföldön élő magyar 
állampolgárok esetében – vet fel problémákat. „A választójog állam-
polgárságon alapuló politikai jog, ami azt jelenti, hogy saját hazájában 
minden állampolgár hátrányos megkülönböztetések és ésszerűtlen 
korlátozások nélkül a választásokon szavazhat és megválasztható kép-
viselővé.”38 Ebből a meghatározásból azonban nem derül ki, hogy a 
kettős állampolgársággal rendelkező személy számára melyik állam 
jelenti a „saját hazát”, mivel mindkét országban joga választójogát 
gyakorolni, ha az egyéb feltételnek megfelel. Ez a rendelkezés az 
1994. október 7-én történt alkotmánymódosítás39 óta hatályos, előtte a 
70. § (1) bekezdés alapján csak azoknak a magyar állampolgároknak 
volt választójoga, akik Magyarországon állandó lakóhellyel rendel-
keztek. Ezzel összefüggésben a Vjt. az aktív választójogot a 40. § (3) 
bekezdésében kizárólag az állandó lakóhelyen történő szavazásra kor-
látozta. Ha tehát valaki a Magyar Köztársaság területén, de nem az 
állandó lakóhelyén tartózkodott, akkor az a személy a törvény szerint 
nem adhatta le voksát az egyéni választókerület jelöltjeire, és a területi 
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választókerület jelöltjeire is csak akkor szavazhatott, ha rendelkezett 
megfelelő igazolással. 

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB.) a Vjt. ezen rendelke-
zését alkotmányellenesnek mondta ki. A testület megállapította, hogy 
„a magyarországi állandó lakással rendelkező, de a választás napján 
lakóhelyétől távol levő választópolgárt – a Magyar Köztársaság fel-
ségterületén belül bárhol is gyakorolja szavazójogát – az országgyűlé-
si képviselők általános választásánál olyan helyzetbe kell hozni, mint-
ha állandó lakóhelyén adná le szavazatát, azaz nem fosztható meg 
attól a jogtól, hogy az állandó lakóhelye szerinti területi választókerü-
let, valamint egyéni választókerület jelöltjére egyaránt szavazhas-
son.”40 Ezen túlmenően az Alkotmánybíróság ismételten kimondta – 
utalva ezzel a 3/1990 (III. 4.) számú határozatára – hogy „sem ké-
nyelmi szempontok, sem áthidalható technikai nehézségekre való hi-
vatkozás, sem a választási eredmény minél rövidebb idő alatt történő 
nyilvánosságra hozatalára irányuló célkitűzés nem szolgálhat alapul az 
említett korlátozáshoz.”41 

Véleményem szerint a fent említett 1994-es alkotmánymódosításhoz 
ez az alkotmánybírósági döntés is részben hozzájárult, tehát az Al-
kotmánybíróságnak közvetetten szerepe volt abban, hogy az Alkot-
mány 70. § (1) bekezdésében a választójog gyakorlása feltételeként 
szereplő „Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezés” szöveg „a 
Magyar Köztársaság területén élő” fordulatra változott. 

A Vjt. nem él az alaptörvény által alkalmazott az „ország területén 
élő” kifejezéssel, hanem további – pontosító – kritériumot szab a vá-
lasztójog gyakorlásának feltételéül. A passzív választójog esetében 
úgy rendelkezik, hogy mindenki, akinek állandó lakóhelye Magyaror-
szágon van, választható. Az aktív választójog esetén pedig a Vjt. ki-
mondja, hogy a szavazásban akadályozott az, akinek nincs állandó 
vagy ideiglenes lakóhelye Magyarországon. Ez a megfogalmazás vé-
leményem szerint problémát vet fel. Egyfelől az a nagykorú állampol-
gár, aki egyébként választójoggal rendelkezik, és Magyarországon él, 
de nincs bejelentve sem az állandó, sem az ideiglenes lakóhelye, a 
törvény e rendelkezése alapján a szavazásból kizárt. Az ebbe a körbe 
tartozó hajléktalan állampolgárokra ugyanakkor a Vjt.-ben nem talál-
ható más utalás, a Ve. pedig erre vonatkozóan csupán annyit mond a 
10. § (2) bekezdésében, hogy „a két vagy több szavazókörrel rendel-
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kező településen ki kell jelölni azt a szavazókört, ahol azok a válasz-
tópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vo-
natkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését 
tartalmazza.” Azt gondolom, hogy szükséges lenne a Vjt. választójogot 
szabályozó rendelkezései között is elhelyezni valamiféle utalást arra 
vonatkozóan, hogy a hajléktalan állampolgárok nincsenek kizárva a 
szavazásból. Ez ugyanis a Ve. rendelkezéséből csak közvetve derül ki. 
Másfelől felmerül a kérdés, hogy – mivel a Magyarországon élő haj-
léktalan nagykorú magyar állampolgár a Vjt. rendelkezése alapján ki 
van zárva a passzív választójog gyakorlásából – nincs-e valamiféle 
kollízió az Alkotmányi és a törvényi megfogalmazás között. 

3) Az ország területén tartózkodás 

A választás napján az ország területén tartózkodás kritériuma az 1990. 
márciusi alkotmánymódosítással került az Alkotmányba, és ma is fel-
tételként szerepel. A módosítás oka a 3/1990. (III. 4.) AB határozat 
volt, ami az akkori Országgyűlési képviselők választásáról szóló tör-
vény 2. § (4) bekezdését részben alkotmányellenesnek találta. Az Vjt. 
eredeti szövegében a választójogot kizáró okként szerepelt, ha a ma-
gyar állampolgár külföldön tartózkodott a választás napján „a szava-
zásban akadályozott az, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik”. 
Az Alkotmánybíróság ezt a megfogalmazást az Alkotmánnyal ellenté-
tesnek találta, indokolása szerint ugyanis „sérti azoknak az állampol-
gároknak a jogait, akiknek belföldi lakóhelye van, csupán a szavazás 
napján tartózkodnak külföldön.” Emellett megállapította, hogy a „tör-
vényi rendelkezés részbeni megsemmisítése folytán joghézag keletke-
zett, mivel a választási törvényben nincs rendelkezés arra vonatkozó-
an, hogy a választás napján külföldön tartózkodó magyar állampol-
gárok a választási jogukat hogyan gyakorolhatják”. 42 

Azt gondolom azonban, hogy az Országgyűlés az Alkotmány módo-
sításával úgy küszöbölte ki azon magyar állampolgárok választójogá-
nak csorbulását, akik a választás idején nem tartózkodnak Magyaror-
szág területén, hogy megvonta tőlük a választójogot. Az alkotmány-
módosító hatalom tehát azáltal szüntette meg – kendőzte el – a joghé-
zagot, hogy alkotmányi szinten a választójogot kizáró okként határoz-
ta meg a korábban – a törvényben alkotmányellenesen – még akadá-
lyozó tényezőként szereplő külföldön tartózkodást. A kritérium két 
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összefüggésben értelmezhető. Az egyik a külföldön élő magyar állam-
polgár – esetleg a kettős állampolgársággal rendelkező magyar állam-
polgár, – a másik a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki tör-
ténetesen a választás idején külföldön tartózkodik. Úgy gondolom, 
hogy bár mindkét esetben csorbul az állampolgár politikai joga, az 
első esetben racionális megfontolások indokolhatják a korlátozást, a 
második esetben azonban nem látok jogilag ésszerű indokot a korláto-
zásra.43 A technika mai fejlettségi szintjén teljesen indokolatlannak 
tartom ugyanis megvonni az aktív választójogot olyan állampolgárok 
esetében, akik Magyarországon élnek, ám éppen a választás napján 
nem tartózkodnak az országban, különösen akkor, amikor a választha-
tósághoz (passzív választójog) nincs szükség az ország területén tar-
tózkodásra. Az Európai Uniós tagság közeledtével – a jogharmonizá-
ció jegyében – az alaptörvény bizonyos részeit módosítani kell csak-
úgy, mint az egyes törvényeket, például Vjt.-t. A törvényhozó – al-
kotmánymódosító – hatalom remélhetőleg az akkori módosítások so-
rán a külföldön tartózkodók választáshoz való jogát figyelembe fogja 
venni. 

4) A passzív választójog 

A hatályos Alkotmány a fentebb kifejtett kritériumok megfogalmazása 
mellett nem ad törvényi felhatalmazást a passzív választójog egyéb 
feltételeinek a meghatározására, így Dezső Márta véleménye szerint 
„a magyar választójogban nincs olyan szabály, amely alkotmányos 
alapon korlátozná a választhatóságot.44 Az Alkotmánybíróság 1994-
ben értelmezte ezt az alkotmányi rendelkezést is,45 amikor alkotmány-
ellenesnek találta a Vjt.-nek azt a rendelkezését, hogy „nem indulhat 
jelöltként, aki a társadalombiztosítási önkormányzatok megválasztott 
képviselője”.46 Az Alkotmánybíróság szerint a Vjt. 5. § (9) bekezdése 
„nem a létrejött összeférhetetlenségi helyzet megszüntetésére, hanem 
az összeférhetetlenség kialakulásának megakadályozására irányul”, és 
mint ilyen a passzív választójog „Alkotmányban foglalt szabályán 
túlmenő korlátozása”. Az AB megállapította, hogy „a passzív válasz-
tójog és az összeférhetetlenségi szabályok ugyan összefüggésben van-
nak, mégis a két jogintézmény egymástól elhatárolandó.” A testület 
ezzel együtt kimondta, hogy az aktív és passzív választójog – mint 
alapjog – korlátozására is érvényes az Alkotmány 8. § (2) bekezdésé-
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be foglalt szabály, hogy törvény „alapvető jog lényeges tartalmát … 
nem korlátozhatja.” 47 

E. A választási rendszer módosításának alternatívái 

„Minden választási reform befolyásolja a választás politikai környeze-
tét, jellegétől, mélységétől függően hat a pártok és a választók visel-
kedésére és ezáltal az eredményekre is.”48 Épp ezért fontos megvizs-
gálni azt, hogy milyen hatása van a választási rendszer egyes elemei-
nek megváltoztatása a szisztéma egészére, és egyúttal szükséges ele-
mezni, milyen okokból, illetve mikor érdemes a választási rendszer-
nek akár egy elemét is módosítani.49 

I. A választási rendszer módosítása 

„A választások egyik fő célja a különböző álláspontok kifejezésére 
szolgáló stabil intézményes keret biztosítása.” Ez a kitétel magában 
foglalja azt is, hogy amennyiben egy választási rendszert adott állam 
régóta alkalmaz, és az képes – a demokrácia elveivel összhangban – 
az eltérő érdekeket intézményesen megjeleníteni, ám „tökéletlen”, – 
például más államokkal összehasonlítva magas aránytalansági muta-
tókkal rendelkezik – attól még megfelelhet a stabilitás céljának. A 
megszokottság stabilitást teremt. A szerzők szerint ez azért van így, 
mert azok a politikai erők, amelyeknek a rendszerből hátrányuk szár-
mazik, hozzászoknak e hátrányokhoz, és olyan stratégiát alakítanak ki, 
amely a hátrányukat leginkább minimalizálja, így „a frusztráció mér-
téke csökken.” E folyamat megszakítása a választási rendszer módosí-
tása által azonban új, nem várt helyzetet eredményezhet: a társadalom-
nak, a politikai erőknek mind-mind „új stratégiákat kell kialakítani-
uk”, a frusztráció mértéke nő, és ez végül minden esetben „a stabilitás 
átmeneti csökkenésével jár.” A szerzők álláspontjukat összegezve 
megállapítják: „néha jobb ragaszkodni a már ismert betegséghez, mint 
belevetni magunkat az ismeretlenbe,” azaz nem ajánlják a választási 
rendszerek könnyelmű megváltoztatását mindaddig, amíg be nem bi-
zonyosodik, hogy a probléma – például a reprezentativitás hiánya, a 
diszproporcionalitás – a választási rendszerben gyökerezik.  

Taagepera és Shugart vizsgálják azt is, hogy a választási szisztéma 
túlzott bonyolultsága esetén szükséges-e a változtatás, és ha igen, 
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mennyiben. Véleményük szerint egyes országok választási rendszere 
túl komplikált, olyannyira „hogy teoretikus módon nem lehet kimutat-
ni ekvivalenciáját egyszerűbb rendszerekkel.” A hasonlóságok szem-
betűnővé válnak a komplex szisztémák eredményeinek egyszerűbb 
elosztási szabállyal történő összevetése során. Esetleg kiderülhet, 
hogy az arányosság szempontjából teljesen azonosak. Ezek alapján 
levonható a következtetés, hogy a választási rendszer túlbonyolítása 
jogi küszöbbel, kompenzációval, vagy egyéb mandátumszerzési krité-
riumokkal sokszor fölösleges, ha a választási rendszert adott ország 
hosszútávra tervezi. Márpedig a választási szisztémákat – ha azokat 
stabilitási tényezőknek szánják – több mint 10 évre kell tervezni, ami-
kor már lényegtelen az a szempont, hogy bizonyos kis pártok képvise-
let nélkül maradnak a választási rendszer kialakításának időszakában. 
Mindezek ellenére Taagepara és Shugart nem adnak egyértelműen 
igenlő választ arra a kérdésre, hogy szükséges-e a túlkomplikált vá-
lasztási szabályokat leegyszerűsíteni: „a javulás minimális lenne, az 
egyszerűség előnyeit csökkentené az ismeretlenségből eredő hátrány.” 
A szerzők hozzáteszik, hogy ha mindenáron szükség van a változtatás-
ra, akkor az elsődleges célnak a szabályok egyszerűsítésének kell len-
nie, a további bonyolítás felesleges és célszerűtlen. 

II. Módosítás az Európai Uniós csatlakozás tükrében 

Az Európai Uniós csatlakozás vonatkozásában meg kell emlékezni az 
európai parlamenti képviselőválasztásról, amely lebonyolítására jelen-
leg sincs egységes választási szisztéma kialakítva. Minden tagállam a 
nemzeti választásokra kialakított választási rendszere szerint szervezi 
meg. „Magyarország viszonya az egységesülő Európához, az uniós 
tagság perspektívája a jövőben új választási forma bevezetését veti 
fel,”50 hívja fel a figyelmet Dezső Márta a magyar törvényi szabályo-
zás megalkotásának erősödő szükségességére, minthogy „az egységes 
európai választási rendszer létrehozása még várat magára.”51  

Az Országgyűlés 2002-ben a szükséges mértékben módosította az 
Alkotmányt ahhoz, hogy lehetővé váljon – a csatlakozási tárgyalások-
nak megfelelően – a Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai 
Közösségekhez. A 2002. évi LXI. törvény az Alkotmány több rendel-
kezését, így a választásról szóló szabályozást is módosította. Módosult 
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a választójog tartalma az alanyi kör tekintetében: „70. § (1) A Magyar 
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú ma-
gyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők 
választásán választó és választható legyen …(4) A Magyar Köztársa-
ság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állam-
polgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság 
területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a 
jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó 
legyen.”52 Mindazonáltal a fent említett változások még nem élnek, 
ugyanis az alkotmánymódosító törvény külön szakasza rendelkezik a 
választójogra vonatkozó rendelkezések hatálybalépéséről, miszerint 
azok „a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlako-
zásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépés-
ének napján lépnek hatályba.”53 

 
Érintőlegesen jegyzem meg, hogy a korábban feltárt problémákat az 

alkotmánymódosító hatalom nem oldotta meg, sőt fokozta azt a „lakó-
hellyel rendelkező” fordulat bevezetésével. A módosítással az alkot-
mányi szabályozásnak megfelelő lesz a Vjt.-nek az a megoldása, mi-
szerint a passzív választójog gyakorlása lakóhelyhez kötött, amely a 
jelenleg hatályos alkotmányi szabályozásnak nem felel meg. Itt utal-
nék arra, hogy a hajléktalan állampolgárok választójogának problé-
mája ezzel az alkotmánymódosítással úgymond „alkotmányosan” vá-
lik kizárttá. A jogalkotó ezáltal, a külföldön tartózkodó állampolgárok 
szavazati jogához hasonlóan csak újabb hiányosságot kendőzött el. 

A csatlakozáskor hatályba lépő alkotmánymódosításnak megfelelő-
en a törvényhozó feladata egyrészt a Vjt. megfelelő módosítása, más-
részt pedig az európai parlamenti képviselőválasztásról szóló törvény 
meghozatala, amely folyamatban van. Az európai parlamenti képvise-
lők választásáról elkészült törvényjavaslat szerint a képviselők válasz-
tása hasonlóképpen zajlana az országgyűlési képviselők választásá-
hoz, azzal az eltéréssel, hogy csak pártlistára lehetne szavazni. A pár-
tok közül azok indíthatnának listát, amelyek húszezer ajánlószelvényt 
összegyűjtenek, a jelöltek tekintetében pedig különös összeférhetet-
lenségi okként jelenne meg az, hogy a nemzeti parlament tagja nem 
lehet egyúttal tagja az Európai Parlamentnek is. A törvényjavaslat 
tehát kizárja a kettős tagságot. Ez alapján, amennyiben országgyűlési 
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képviselő jelöltként indul majd az európai parlamenti választáson, 
megválasztása esetén döntenie kell a két tisztség közül. A javaslat 
szerint a pártlista zárt, azon tehát a választópolgár nem változtathat, 
csak arról dönthet, hogy elfogadja-e az adott listát vagy nem. A vá-
lasztás eredménye az arányos választási formula alapján, a D’Hont 
mandátumelosztási módszerrel kerülne kiszámításra, azonban az 5%-
os választási küszöb az európai képviselők választásakor is – mintegy 
szűrőként – megmaradna.54 

III. Módosítás a technikai fejlődést követve: e-voting 

A technikai fejlődés következtében előtérbe került a kérdés: maradjon-
e a „hagyományos”, papír-alapú szavazás a választáskor, avagy van-e 
létjogosultsága az elektronikus szavazásnak, az ún. „e-voting”-nak. 
Mind mellette, mind ellene számos érv sorakoztatható fel, ám nagyon 
kevesen tudják, a gyakorlatban hogyan működne. Az e-voting elneve-
zés a valójában nem csupán az e-mailben történő szavazást jelenti, 
hanem ennél tágabb fogalom, kiterjed mind az internet segítségével 
történő, mind pedig a telefonos szavazásra, ez utóbbin belül nem csak 
a telefonhívásokat, hanem a szöveges üzenetekkel történő szavazást is 
érteni kell.  

Nagy-Britanniában a 2002 tavaszán tartott helyhatósági választások 
során néhány településen bevezették az e-voting lehetőségét azzal a 
céllal, hogy a szavazást elérhetőbbé tegyék és megkönnyítsék. A vizs-
gálatok során kiderült, minden negyedik szavazó élt az elektronikus 
szavazás lehetőségével, azt azonban nem sikerült igazolni, hogy az új 
módszer növelte volna a szavazók számát, sőt azok a választók, akik 
az e-voting mellett döntöttek, az elemzések szerint akkor is szavaztak 
volna, ha a hagyományos választás lett volna az egyetlen alternatíva.55  

Az e-voting mellett szóló érvek általában a demokratikus értékek 
erősítésében ragadhatók meg, ezek szerint a demokrácia még valósá-
gosabbá válik a mindennapi életben is a legújabb technológiák alkal-
mazásával, sőt a „demokrácia úgymond újra feltöltődne energiával”, 
és így az online szavazás által – minthogy lényegesen egyszerűbb – a 
választói létszám nagy arányú növekedése várható.56 

Az előbbieknél sokkal „hétköznapibbak”, kézzelfoghatóbbak az 
elektronikus szavazást ellenzők érvei és indokai. Az ellenzők szerint 
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az e-voting nem képes több választópolgárt szavazásra ösztönözni, 
vagy a választásokat még reprezentatívabbá tenni, és végképp nem 
tudja felszámolni a választási csalásokat. A csalások elkövetését köny-
nyítené meg, és széles körben tenné lehetővé, mert annak leggyengébb 
pontja a választópolgárok regisztrációja: nem lehet hitelesen ellen-
őrizni azt, hogy ki az, aki már leadta voksát, így a többszöri szavazás 
veszélye előtérbe kerülne. További ellenérv a szavazatok újraszámlá-
lása lehetőségének hiánya, ugyanis az eredményeket pusztán elfogad-
ni lehet, ellenőrizni nem, ellentétben a szavazócédulás szavazással. Az 
e-voting ellenzői érvelésükben hangot adnak a szociális szempontok-
nak is, ugyanis nem rendelkezik minden választópolgár internet-
hozzáféréssel, sőt – ha például Magyarországot vizsgáljuk – számító-
géppel, így a legkevésbé sem lehetne megfogalmazni „az elektronikus 
szavazáshoz való jogot”. Az elemzések szerint az életkortól is függ az, 
hogy a választópolgárok igénybe veszik-e az elektronikus úton történő 
szavazást, vagy nem.57 Magyarország vonatkozásában nem javaslom 
az e-voting bevezetését a fenti okok miatt, egyelőre túl korainak talá-
lom. Véleményem szerint a választások elektronikus alapra helyezése 
csak akkor történhet majd meg, ha a magyar lakosság körében a szá-
mítógéppel rendelkezés és az Internet-hozzáférés általánossá válik. 

E. Összegzés 

Véleményem szerint a magyar választási rendszer alapvetően jó, bár 
igaz, hogy kissé nehézkesen működik a különféle technikák és mód-
szerek egymás mellett élése miatt. A mandátumok kiszámítása meg-
oldható ebben a szisztémában, és a rendszer arányossági mutatói – 
bár valóban lehetne rajtuk javítani – átlagosnak mondhatók. Ezek mi-
att nem javaslom a rendszer mechanizmusának radikális módosítását. 
Egyébiránt utalnék arra, hogy a választási rendszer bármely eleme 
megváltoztatásának, vagy új szisztéma bevezetésének vonatkozásában 
egyedüli döntési jogköre az Országgyűlésnek van. Mindazonáltal 
ajánlott a jogalkotó számára, hogy a döntési kompetenciájának gya-
korlásakor vegye figyelembe a szakirodalmi javaslatokat, különös 
tekintettel a választójogosultak körének pontos meghatározására. A 
jelenlegi szabályozás alapján ugyanis bizonyos rétegek – a külföldön 
tartózkodó vagy élő magyar állampolgárok és a hajléktalan állampol-
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gárok – kimaradnak e jog biztosításából. A vegyes szisztéma egyéni 
kerületi választásakor meglévő kétfordulós mechanizmusát indokolt 
megtartani, mert – bár valóban nagyobb mértékben érvényesülhet a 
választópolgár első preferenciája – az elveszett szavazatok számának 
növekedése az arányosságot jóval nagyobb százalékban rontaná. To-
vábbi korrekció javasolt a választási küszöb mértékében, mivel a je-
lenlegi 5 %-os határ véleményem szerint túl magas. Annak ellenére, 
hogy ennek megléte szükséges a parlamenti párok szétaprózódása 
veszélyének elkerülése végett, az ilyen magas küszöb kétpártrendszer 
(vagy legalábbis két fő pártrendszer) kialakulásához vezethet. Az 
ilyen szisztémában azonban a jelenlegi választási rendszer értelmét 
veszítené, mivel kétpártrendszerekben a képviseletet legmegfelelőbben 
a többségi modell biztosítja. 
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Horváth Dóra 

Véleménynyilvánítás szabadsága  
kontra gyűlöletbeszéd* 

A. Bevezetés 

Az emberi és állampolgári jogok kiemelkedő helyet foglalnak el az 
alkotmányos demokráciák alapjogi rendszereiben. A kialakulásuk és 
deklarálásuk hosszú századokra nyúlnak vissza, és jelentős hatást 
gyakoroltak a jogrendszerekre. Napjainkban e jogok gazdagodása, 
kiteljesedése, egyetemesedése és egységesülése tapasztalható. Ez a 
folyamat a világháborúkat követően gyorsult fel, s ennek eredménye-
ként az elmúlt évtizedekben közel 150 nemzetközi nyilatkozat, 
egyezmény, egyezségokmány, szerződés született, továbbá jelentősen 
szaporodtak az emberi és állampolgári jogokra vonatkozó alkotmányi 
és egyéb belső jogi rendelkezések is. Mindezekből az alapjogok – má-
ig nem lezárt – rendszere körvonalazódik. A képzeletbeli hierarchia 
csúcsán az élethez és az emberi méltósághoz való egyetemes emberi 
jog áll, amely kiemelkedő jelentőségét korlátozhatatlanságának kö-
szönheti. Az alapjogi rendszerben – noha az alapjogok között konkrét 
alá- és fölérendeltségi viszony nem állítható fel – néhány alapjognak, 
többek között a véleménynyilvánítás szabadságának is kiemelkedő 
jelentősége van. A véleményszabadság szoros kapcsolatban áll az 
emberi méltósághoz való joggal, a személyiség szabad kibontakozásá-
nak jogával, valamint az alapjog gyakorlásához nélkülözhetetlen szá-
mos egyéb joggal. Mindezek a tulajdonságok helyezik ezt a jogot ki-
emelkedő helyre az alapjogi rendszerben, de ezek ellenére sem tekint-
hetjük azt korlátlannak. 

Tanulmányom tárgya a véleménynyilvánítási szabadság korlátozha-
tóságának problémája, amellyel kapcsolatban a hangsúlyt a vélemény-
szabadság – szerintem – legfontosabb korlátjára, a gyűlöletbeszédre 
helyezem. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez az a terület, amely napja-

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián az „Alkotmányjogi Tagozat I. (Politikai szabadságjogok)” szekció-
ban III. helyezést ért el. Konzulens: dr. Chronowski Nóra 
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inkban nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is igen időszerű. 
A gyűlöletbeszéd nem volt ismeretlen jelenség korábban sem, de erő-
södő szerepe korszakunkban tapasztalható igazán. Rohamosan terjed-
nek a fasiszta, újfasiszta, antiszemita, Magyarországon a hungarista 
eszmék, átfonva nemcsak a politikát, hanem mindennapjainkat is.  

Munkámban arra keresem a választ, hogy hol húzódnak a szólás-
szabadság jogos korlátai, miként egyeztethető össze az emberi méltó-
ság és a véleménynyilvánítás szabadsága, és – ami a legfontosabb – 
mi lehetne a jogállamban a gyűlöletbeszéd elleni tökéletes megoldás. 
A kérdésekre adandó válaszok érdekében elengedhetetlen annak vizs-
gálata, hogy milyen megoldások születtek már a véleménynyilvánítás 
szabadságával, korlátozhatóságával, valamint a gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatban mind Magyarországon, mind a különböző országokban. 
Ezekkel összefüggésben egyrészt az amerikai Legfelsőbb Bíróság, az 
Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az egyes európai nemzeti 
alkotmánybíróságok által kidolgozott és alkalmazott különböző tesz-
teket és megoldásokat, másrészt a hazánkban kimunkált megoldásokat 
és az ehhez kapcsolódó joggyakorlatot tekintem át. 

B. A véleménynyilvánítás szabadsága 

I. A véleménynyilvánítás szabadságának megjelenése  
a nemzetközi dokumentumokban 

A véleményszabadság kiemelkedő alapjogi jelentősége és tartalmi 
gazdagodása a modern demokráciák alkotmányos gyakorlatában szé-
les körben tapasztalható. Ezt a jogot először az Ember és Polgár Joga-
inak 1789. augusztus 26-án elfogadott, tizenhét cikkből álló híres Nyi-
latkozata deklarálta, amely kinyilvánította, hogy: „Gondolatainak és 
véleményének szabad kinyilvánítása az ember egyik legbecsesebb 
joga. Így tehát minden polgár szabadon nyilatkozhat szóban, írásban, 
nyomtatásban; de a törvényben megállapított minden esetben felelős 
azért, ha visszaél a szabadsággal.”1 

A vélemény, illetve a kifejezés szabadságát mint alapjogot a máso-
dik világháborút követő nemzetközi okmányok és alkotmányok lé-
nyegesen gazdagabb tartalommal határozták meg. Az ENSZ által 
1948. december 10-én elfogadott „Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-
zata” volt az első, amely 19. cikkében foglalkozott a tág értelemben 
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vett kommunikáció szabadságával. Ebben a következő olvasható: 
„Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságá-
hoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt senki 
ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra tekintet nélkül kutathasson, 
átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési 
módon.”   

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 
1950. november 4-én aláírt és 1953. szeptember 3-án hatályba lépett 
Római Egyezmény2 10. cikke szerint: „1. Mindenkinek joga van a vé-
leménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véle-
ményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének 
és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, 
hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a cikk nem akadályoz-
za, hogy az államok a rádió, televízió vagy mozgóképvállalatok mű-
ködését engedélyhez kössék. 2. E kötelezettségekkel és felelősséggel 
együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott olyan 
alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak 
vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy de-
mokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a 
közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség 
vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a 
bizalmas értesülés közlésének megakadályozása vagy a bíróság tekin-
télyének és pártatlanságának fenntartása céljából.”3 

A véleménynyilvánítás szabadságával szemben biztosított védelmet 
a minimális szintnek kell tekinteni. Az Egyezmény 60. cikke a követ-
kezőket állapítja meg: „Az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem 
lehet úgy értelmezni, hogy az korlátozza vagy csorbítsa az emberi 
jogokat és alapvető szabadságokat, amelyeket bármely magas szerző-
dő fél joga vagy az olyan egyezmény biztosít, melynek ez a magas 
szerződő fél részese.” 

Az Egyezmény 10. cikkének tartalma a 17. cikkel való együttes ér-
telmezésben válik teljessé. E szerint: „Az Egyezmény egyetlen rendel-
kezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármely állam, csoport 
vagy személy számára jogot biztosítson olyan tevékenység folytatásá-
ra vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben sza-
vatolt jogok és szabadságok megsértésére vagy pedig az Egyezmény-
ben meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozásra irányul.” A 17. 
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cikk fő célja, hogy megakadályozza a totalitárius csoportoknak az 
Egyezményben meghatározott elvek saját céljaikra való felhasználá-
sát. Az Egyezmény 10. cikkében biztosított véleménynyilvánítás és 
információs szabadság a demokratikus társadalom egyik alapvető 
elemévé vált, a társadalom haladásának és az emberek szabad kibonta-
kozásának alapfeltétele lett.  

Az 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogokról 
szóló Nemzetközi Egyezségokmány 19. cikke kimondja, hogy: „1. Né-
zetei miatt senki sem zaklatható. 2. Mindenkinek joga van a szabad 
kifejezésre; ez a jog magában foglalja mindenfajta adat és gondolat 
határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, mű-
vészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő – 
keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is. 3. Az 
e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása különleges 
kötelességekkel és felelősséggel jár. Ennélfogva az bizonyos korláto-
zásoknak vethető alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek, amelyeket 
a törvény kifejezetten megállapít és amelyek mások jogainak vagy jó 
hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg az állambiztonság vagy a köz-
rend, a közegészség vagy a közerkölcs védelme érdekében szüksége-
sek.”4 Határozottabb állásfoglalást tartalmaz a 20. cikk 2. bekezdése, 
amely szerint „törvényben kell megtiltani a nemzeti, faji vagy vallási 
gyűlölet bármilyen hirdetését, amely megkülönböztetésre, ellenséges-
kedésre vagy erőszakra izgat.” 

II. Jogirodalmi álláspontok 

A tárgykör kiváló kutatója, Ádám Antal utal arra, hogy az egyéni és a 
társas emberi kommunikáció az individuum és az emberi közösség 
létének és fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele és eszköze. A gon-
dolatközlés, a véleménynyilvánítás az egészséges ember természetes 
és szükséges megnyilvánulása. Hasonlóan természetes igény a tájéko-
zódás, az emberre és az emberi gondolkodásra vonatkozó vélemények 
és információk előállítása és cseréje, a kommunikáció révén megvaló-
suló interakció. A tartalmas társadalmi érintkezés tehát mellőzhetetlen 
eszköze annak, hogy az emberi társadalom formálja természeti kör-
nyezetét, javítsa életkörülményeit, kielégítse szükségleteit, irányítsa, 
szervezze az egyéni és a közösségi vállalkozásokat.  
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A kérdéskör másik jelentős kutatója, Halmai Gábor szerint „a 
kommunikációhoz való jognak kétféle igazolása lehetséges. Az egyik, 
instrumentálisnak is nevezett igazolás egyfajta eszköznek tekinti ezt a 
jogot ahhoz, hogy a társadalom egészének érdekeit szolgálva felszínre 
kerülhessen valamennyi vélemény, gondolat, melyek képesek hozzájá-
rulni a közösség szintjén kialakult problémák felismeréséhez és meg-
oldásához. A másik, libertáriánus igazolás lényege: az önkifejezéshez 
fűződő individuális jog. Eszerint a kommunikációhoz való jog min-
denkit megillető morális jog, hogy azt mondjon, amit akar. E felfogás 
szerint az emberi szabadságok, így a kifejezés szabadságának is alapja 
az autonómia. A lényeg az egyéni szabadság tiszteletben tartása.”5 

A kommunikációval kapcsolatos jogosultságok legátfogóbb kategó-
riája a kifejezési szabadság, amelynek önállóan nevesített aspektusa a 
véleménynyilvánítási szabadság. A véleménynyilvánítás szabadsága 
az alapjogi rendszerben kiemelkedő jelentőségű kommunikációs alap-
jog, s mint ilyen, kettős természetű: egyfelől mint egyéni szabadságjog 
lehetővé teszi az egyén legközvetlenebb kifejeződését a közösség 
szintjén, másfelől demokratikus jogállamban politikai jelentősége is 
van. Biztosítja ugyanis a politikai és a nyilvános véleményképzési 
folyamatot, hozzájárul a nyitott és szabad közvélemény kialakulásá-
hoz. A politikai hatalomgyakorlók kontrollja csak akkor valósulhat 
meg, ha a kommunikáció szabadon folyik. A véleményszabadság, 
mint a kommunikációs jog egy önállóan nevesített aspektusa, funkció-
ját tekintve is kettős jellegű: status negativusként értelmezve az egyén 
állami beavatkozástól mentes területét jelöli ki, de ugyanígy az egyén 
államéletben való aktív részvételének biztosításával status activusként 
is felfogható. 

A véleményszabadság szoros kapcsolatban áll az emberi méltóság-
hoz való joggal, a személyiség szabad kibontakoztatásának jogával, 
valamint számos egyéb alapjog gyakorlásához nélkülözhetetlen jog-
nak tekinthető,6 ezért kiemelkedő jelentősége van az alapjogi rend-
szerben. Az Alkotmánybíróság számos értelmezéséből következően 
nem tekinthető korlátlan jognak. „Századunk súlyos történelmi tapasz-
talatai bizonyítják, hogy a faji, etnikai, nemzetiségi, vallási szempontú 
alsóbb vagy a felsőbbrendűséget hirdető nézetek, a gyűlölködés, meg-
vetés, kirekesztés eszméinek terjesztése az emberi civilizáció érdekeit 
veszélyeztetik.”7 



Horváth Dóra 

 - 46 - 

C. A véleményszabadság korlátai 

A korlátozások tárgyalása előtt fontos megvizsgálni a véleménysza-
badság tartalmának néhány alapelvét. A vélemény egyrészt annak ér-
ték- és igazságtartalma nélkül nyilvánítható ki, a minősítést a kom-
munikációs folyamatban nyeri el. Másrészt, ennek az alapjognak a 
lényege, hogy senki sem kötelezhető arra, hogy a kinyilvánított véle-
ménnyel egyetértsen, azzal foglalkozzon. Harmadrészt, az állam köte-
les a demokratikus közvélemény kialakulásának és működésének fel-
tételeit biztosítani.  

Az alapelvek rögzítésén kívül határozottan utalni kell arra is, hogy 
„a kifejezés szabadsága nem abszolút jog. Határait az egyes jogrend-
szerek különbözőképpen, az abszolút szabadságtól különböző távol-
ságra jelölik ki. A korlátozások módja szorosan összefügg az adott 
jogrendszer általános sajátosságaival. A korlátozásoknak két ideáltí-
pusa különböztethető meg. Az amerikai megoldásra jellemző, hogy az 
alkotmány alig nyújt utalást arra nézve, hogy meddig mehet el az ál-
lam a korlátozásban. Ez a feladat nagyobb részben a jogalkalmazást 
végző bíróságokra hárul. A kontinentális nyugat-európai megoldás az 
alaptörvényben igyekszik pontosan körülírni a törvényhozó mozgáste-
rét a korlátozás tekintetében, melynek betartását az alkotmánybíróság-
nak kell ellenőriznie.”8 

A véleményszabadság terjedelme szempontjából alapvető fontossá-
ga azoknak az érdekeknek és értékeknek van, amelyeket a vélemény-
nyilvánításokkal szemben a jogrend védelemre érdemesít. A korláto-
zások négy csoportba oszthatók.9 Az állam érdekei csak szűk körben, 
végső esetben korlátozhatják a véleménynyilvánítást. Ide tartozik az 
állam alkotmányos alaprendje, az állam külső és belső biztonsága, az 
igazságszolgáltatási szervek zavartalan működése, az állami szimbó-
lumok és a közjogi méltóságok védelme. A társadalom egészének ér-
dekei körébe a közerkölcs és a közrend stb. védelme sorolható. Az 
egyes társadalmi csoportok érdekei a faji, az etnikai, a vallási, a nemi 
diszkriminációt jelentő megnyilvánulásokkal szembeni védelem, illet-
ve a gyermekek fejlődésének a védelme. A magánszféra védelmébe az 
egyén személyiségi jogainak, becsületének, magántitkainak védelme, 
illetve a vállalkozás jó hírneve és az üzleti titok tartozik. 
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Természetesen nem csak a kifejezés szabadsága nem abszolút, de a 
védendő érdekek sem élveznek feltétlen elsőbbséget a véleménynyil-
vánítással szemben. A fontossági sorrend élén a személyiségi jogok 
állnak, amelyek védelmében a véleményszabadság korlátozása legin-
kább megengedett. A másik végletet az állam és intézményei érdekei-
nek védelme jelenti, ami érthető, hiszen a véleményszabadság funkci-
óját tekintve a hatalomgyakorlás alkotmányos kontrollját valósítja 
meg. A véleménynyilvánítás szabadságának csak külső korlátai van-
nak. Míg a véleménynyilvánítás alkotmányosan meghúzott külső kor-
látba nem ütközik, annak lehetősége és ténye védett, tartalmára való 
tekintet nélkül.10 

I. A gyűlöletbeszéd 

A gyűlöletbeszéd megfogalmazására Halmai Gábor definícióját tar-
tom mértékadónak: „A kommunikációnak ebbe a csoportjába azok a 
beszédek tartoznak, amelyekkel a beszélő – általában előítélettől vagy 
éppen gyűlölettől vezérelve – a társadalom faji, etnikai, vallási vagy 
nemi csoportjairól, vagy azok egyes tagjairól a csoporthoz tartozásuk-
ra tekintettel mond olyan véleményt, ami sértheti a csoport tagjait, 
továbbá gyűlöletet kelthetnek a társadalomban a csoporttal szemben. 
A véleménynyilvánításnak ezen a területén a legszembetűnőbb az 
úgyszólván minden korlátozást elvető amerikai és az erőteljesebben 
korlátozó nemzetközi és európai mércék különbözősége.”11 

A következőkben a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozható-
ságának konkrét nemzeti megoldásait – különös figyelemmel az eltérő 
amerikai és kontinentális nyugat-európai gyakorlatra – tekintem át, 
kiemelve a gyűlöletbeszéd kérdésének vizsgálatát.  

1. Az amerikai megoldás 

Az Egyesült Államokban a szólásszabadság 1791 óta minden állam-
polgár deklarált joga, hiszen az alkotmány 1. kiegészítése kimondja, 
hogy a „Kongresszus nem hozhat olyan törvényt, (…) amely csorbíta-
ná a szólás és a sajtó szabadságát”. „Teljes szólásszabadság nincs és 
nem is volt soha az Egyesült Államokban. Bár az 1. kiegészítés szűk-
szavú fogalmazása teljesen egyértelmű, ennek ellenére a Legfelsőbb 
Bíróság soha nem hozott olyan többségi döntést, hogy ez a ’legfőbb 
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garancia’ teljességgel sérthetetlen. Bizonyos véleményeket és állításo-
kat nem véd az alkotmány.”12 

Annak a kérdésnek a megítélésében, hogy mi a határa a vélemény-
nyilvánításnak, Holmes bíró 1919-ben egy ügy kapcsán kidolgozta 
híres tesztjét a „nyilvánvaló és közvetlen veszély”-ről („clear and 
present danger”).13 Charles T. Schenket és társait egy szövetségi bün-
tetőtörvény értelmében azzal vádolták, hogy meg akarták zavarni az 
első világháborús katonai toborzást olyan röpcédulák osztogatásával, 
amelyek szerint a behívók alkotmányellenesek. A kormány álláspont-
ja az volt, hogy ez a magatartás veszélyezteti a közrendet. A bíróság 
állásfoglalásának középpontjában Holmes magyarázata állt: „Minden 
cselekedet jellege azoktól a körülményektől függ, amelyben végrehaj-
tották… A szólásszabadság legszigorúbb védelme sem menthet fel 
egy embert, aki ok nélkül ’Tűz van’-t kiált egy színházban, s ezzel 
pánikot idéz elő… Minden esetben az a kérdés, hogy a kimondott sza-
vakat olyan körülmények között használták-e, illetve olyan jellegűek-
e, hogy nyilvánvaló és közvetlen veszélyt okozzanak és alapvető bajt 
eredményezzenek, amelyet a Kongresszusnak joga van megelőzni. Itt 
a közelség és a mérték kérdéséről van szó. Amikor egy nép háborúban 
áll, akkor sok olyan dolog, amit békében ki lehet mondani, annyira 
hátráltatja erőfeszítéseit, hogy kimondásukat mindaddig, amíg az em-
berek harcban állnak, nem lehet eltűrni, és nem lesz soha olyan bíró-
ság, amely az alkotmányra hivatkozva védettnek nyilvánítaná.” 
Holmes szerint tehát a jogi megítélés szempontjából két eset lehetsé-
ges: vagy olyan „kijelentéssel” van dolgunk, amely időben, tudatos és 
megfontolt válasszal illethető, vagy pedig olyannal, amely azonnali 
veszéllyel fenyeget. Míg az előbbi védettséget élvez, az utóbbi nem. 

Két évvel korábban Learned Hand szövetségi bíró a The Masses 
című lap háborúellenes cikkei és karikatúrái kapcsán hasonló tesztet 
dolgozott ki, amelynek értelmében a korlátozás csak akkor igazolható, 
ha a szavak közvetlenül jogellenes cselekedetre hívnak fel. Indokolá-
sának lényege pedig, hogy a vélemény szabadsága nem egyszerűen az 
egyén joga, hanem a hatalom végső forrása és társadalmi szükséglet 
egy demokráciában. 

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 1969-ben Hand és Holmes szem-
pontjainak felhasználásával alakította ki – az azóta hasonló ügyekben 
állandó joggyakorlatát képező – Brandenburg-tesztet, amely a tör-
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vényellenes tettre való szándékos felhívás, illetve az elkövetés objek-
tív valószínűsége, azaz a holmesi „közvetlen veszély” együttes fennál-
lása esetén tartja indokoltnak a véleményszabadság korlátozását.  

Clarence Brandenburgot, az ohioi Ku-Klux-Klan vezetőjét egy ál-
lami törvény alapján azokért a kijelentésekért ítélték el, amelyeket a 
klán egyik nagygyűlésén tett. Megjegyzései, amelyeket a gyűlésről 
tudósítást készítő TV-stáb filmre vett, kormánytisztviselők elleni fe-
nyegetéseket is tartalmaztak. A Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta a 
Brandenburgot elmarasztaló ítéletet, mivel a kormányzat nem tudta 
bizonyítani, hogy a veszély közvetlen. Sőt, a bíróság még ennél is to-
vább ment, és kijelentette, hogy a fenyegető beszédet az 1. kiegészítés 
védi, ha a kormányzat nem tudja bizonyítani, hogy a meggyőzés „tör-
vénytelen cselekedetre felbújt vagy ilyet kivált”.  

A Brandenburg-tesztet alkalmazta a Legfelsőbb Bíróság más 
ügyekben is, például amikor nem függesztette fel Illinois Állam Leg-
felsőbb Bírósága döntésének hatályát. Ez a határozat a neonácik egy 
csoportjának megengedte, hogy SA-egyenruhában és horogkeresztek-
kel vonuljanak fel az állam Skokie nevű kisvárosában, ahol a 
holokausztnak sok túlélője lakott.14 Egy másik ítélet indokolásában ez 
olvasható: „A kormányzatnak nem áll hatalmában a kifejezés korláto-
zása annak mondanivalója, gondolatai, tárgya és tartalma alapján”.15 
A szólás demokratikus elméletének képviselői ugyanakkor azzal érvel-
nek, hogy a kommunikáció bizonyos eseteiben a korlátozás alapulhat a 
tartalmon, éppen annak érdekében, hogy a közügyekben a lehető leg-
szélesebb vita érvényesülhessen. Tartalmi alapon is korlátozhatónak 
tartják például a gyűlöletbeszédet. Az efféle kommunikációnak ugyan-
is az a hatása, hogy elnyomja a gyűlöletbeszéd célpontjait jelentő ki-
sebbségek hangját, ezért az államnak, mint egyfajta közvetítőnek jo-
gában áll elnémítani egyeseket, hogy mások hangja hallható legyen. 
Ez a kommunikációs jog instrumentális igazolásának tekinthető. 

A libertáriánus felfogás képviselői is általában elfogadják a véle-
ménynyilvánítás korlátozását, ha az nem a beszéd tartalmán, hanem 
annak körülményein alapul. E tétel klasszikus példájának tekinthető, 
ha valaki éppenséggel a legvédettebb politikai nézeteket juttatja kife-
jezésre, de ezt éjnek évadján teszi hangszórón keresztül, felébreszti 
embertársait, akkor tette korlátozható. Hasonló korlátozó ok az is, ha 
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valaki mondandóját úgy közvetíti a hallgatóságnak, hogy akik nem 
akarják hallgatni azt, nem tudnak menekülni.16 

2. Az európai nemzeti szabályozás 

Az egyes országokban a gyűlöletbeszéd megítélése jelentős különbsé-
geket mutat. Az gyűlöletbeszéddel szemben alkalmazott törvények 
országonként igen változatosak, ezért nehéz is lenne egységes sza-
bályrendszer felállítása. Az Európai Unió legtöbb államában a büntető 
törvénykönyv is eltérő szándékkal szabályoz. Németországban és 
Franciaországban a törvénykönyvek – a gyűlöletbeszéddel kapcsolat-
ban – elsősorban az antiszemitizmus és a holokauszt tagadásának sza-
bályozására szorítkoznak, míg más országokban nagyobb hangsúlyt 
kap a vallási csoportok ellen uszító beszédmódok büntetése.  

 Németország történelmi múltját ismerve érthető, hogy a jogi 
szabályozás különös gondot fordít a faji gyűlöletre uszító tartalmú 
kifejezések terjesztésének megakadályozására, szigorúan a büntetőjog 
eszközeivel. Sajátos kérdésként került elő az „Auschwitz-hazugság” – 
azaz összefoglalóan minden, ami kétségbe vonja vagy kisebbíti a 
holokauszt tényeit – büntetőjogi szankcionálása. A Német Szövetségi 
Alkotmánybíróság 1994-ben hozott döntést egy rendezvénnyel kap-
csolatban, amelynek témája a holokauszt tényeinek megkérdőjelezése 
volt. Az alkotmánybírák kifejtették, hogy a német alaptörvény a véle-
ményeket tartalmukra és a kifejezés formájára tekintet nélkül védi. A 
tényállítások védelme azonban véget ér ott, ahol azok nem képesek 
hozzájárulni a demokratikus vélemény- és akaratképzéshez. A döntés 
értelmében a közlő által tudottan vagy bizonyíthatóan hamis tényállí-
tások nem élvezik az alaptörvény védelmét. Ilyen bizonyítottan hamis 
tényállítás az „Auschwitz-hazugság”. A német törvényi rendelkezés 
sajátossága, hogy megkülönbözteti az „egyszerű Auschwitz-
hazugságot” és a „minősített Auschwitz-hazugságot”. Ez utóbbi az 
izgatás keretében büntetendő, és akkor valósul meg, ha valaki nem 
egyszerűen a tényeket vonja kétségbe, hanem például a zsidóságot 
gyalázza, közmegvetésnek teszi ki, vagy rágalmazza. Az „egyszerű 
Auschwitz-hazugság” általában nem valósítja meg az izgatás tényállá-
sát – csak ha a köznyugalom megzavarására alkalmas módon, például 
gyűlés keretében követik el – de alapja lehet becsületsértési eljárás-
nak. 
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Spanyolország alkotmánya – a véleményszabadság alkotmányos 
korlátjaként – szintén elismeri az „Auschwitz-hazugság” által okozott 
faji gyűlöletkeltés büntetőjogi szankcionálását. A holokauszt tényei-
nek elferdítését a spanyol alkotmánybíróság történelemhamisításként 
értékelte azzal az indokolással, hogy sem az ideológiai szabadság, 
sem a kifejezés szabadsága nem menthet megvető kifejezéseket vagy 
olyan viselkedést, amely ellenséges érzelmeket szít adott etnikai, kül-
földi, bevándorolt, vallási vagy társadalmi csoportok között, mert 
olyan szociális és demokratikus jogállamban mint Spanyolország, e 
csoportok tagjainak joguk van a békés együttéléshez és a megbecsü-
léshez. 

Franciaországban az 1881. évi törvény 24. cikk 6. bekezdése 
mondja ki, hogy bűncselekmény valamely személlyel vagy személyek 
csoportjával szembeni diszkriminációra, gyűlöletre vagy erőszakra 
uszítás azok származása vagy meghatározott etnikumhoz, nemzethez, 
fajhoz vagy valláshoz tartozása vagy nem tartozása miatt. 1990-ben itt 
is bűncselekménnyé nyilvánították a második világháború során – a 
zsidókkal szembeni népirtás okán – elkövetett emberiség elleni bűntet-
tek létezésének tagadását. 

A svájci büntető törvénykönyv a faji, etnikai vagy vallási hovatarto-
zás alapján történő gyűlöletre vagy hátrányos megkülönböztetésre 
felhívást rendeli büntetni, ideértve az olyan eszmerendszerek terjesz-
tését, amelyek fajhoz, népcsoporthoz vagy valláshoz tartozókat gya-
láznak vagy rágalmaznak. A svájci jogalkotók igen részletesen kifej-
tették az elkövetési magatartást is, amely lehet propagandatevékeny-
ség megszervezése, támogatása, szervezésben való részvétel, a gya-
lázkodást pedig el lehet követni szóban, írásban, képi úton, mozdulat-
tal, tettlegességgel is. A svájci büntetőjog továbbá szankcionálja a 
holocaust tagadását is.  

3. A kétféle megközelítés összefoglalása 

Az európai nemzeti megoldásokat az amerikaival összevetve megálla-
píthatjuk, hogy az Egyesült Államokban a véleményszabadság 
libertáriánus igazolása dominál, aminek következtében csak a lehető 
legkevesebb, azaz csak „a nyilvánvaló és közvetlen veszélynek” meg-
felelő korlátozást engedi meg. Az Egyesült Államok joggyakorlatába 
az Auschwitz-tagadás büntetése „még belefér”, de a náci ideológiát 
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következetesen hirdető szervezetek és megmozdulások elleni fellépés 
már a szólásszabadság indokolatlan korlátozását jelenti. Az európai 
megoldások sokkal szigorúbb és részletesebb korlátozásokat tartal-
maznak, ami egyrészt a történelmi tapasztalatokkal magyarázható, 
másrészt azzal, hogy Európában a kommunikációs jog instrumentális-
nak nevezett igazolása a meghatározó.  

4. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkében rögzített vélemény-
nyilvánítási szabadság korlátozása meghatározott keretek között meg-
engedett, de a jogkorlátozásoknak feltételei vannak. Mindenekelőtt az, 
hogy e jogkorlátozást az adott ország törvényei kifejezetten megen-
gedjék. A korlátozásnak továbbá egy demokratikus társadalomban a 
nemzetbiztonság, a közbiztonság, a közerkölcsök, az ország gazdasági 
jóléte, mások jogainak és más, az adott cikkek által felsorolt érdekek 
céljából szükségesnek kell lennie.17 A Bíróság rendkívül körültekintő-
en, a jogkorlátozási lehetőségeket megszorítóan értelmezve jár el. Ha 
a jogkorlátozást az adott ország jogszabálya lehetővé is teszi, de ez a 
jogszabály nem elég egyértelmű vagy világos, a bepanaszolt államot 
elmarasztalják. 

A gyűlöletkeltéssel kapcsolatos álláspontját a Bíróság az 1993-as 
Dánia v. Jersild ügy kapcsán fejtette ki.18 A dán bíróság bűnösnek 
találta Jersildet abban, hogy részben rávette a zölddzsekiseket nézete-
ik nyilvánosság előtti kifejtésére, részben hozzásegítette őket ehhez 
azáltal, hogy bemutatta az interjút. A zölddzsekiseket is bűnösnek ta-
lálta a bíróság, de ügyét csak Jersild vitte a strasbourgi Bizottság elé. 
A Bizottság előtti eljárásban nem volt vitás, hogy Jersildnek az 
Egyezményben biztosított véleménynyilvánítási szabadságát a dán 
hatóságok korlátozták azzal, hogy a bíróság elmarasztalta a televíziós 
műsor sugárzása miatt. Az sem volt kérdéses, hogy az Egyezmény 10. 
cikk 2. bekezdése lehetőséget ad a véleménynyilvánítási szabadság 
korlátozására szigorúan megszabott kereteken belül, és az adott eset 
ebbe a körbe tartozott, mivel mások jogainak megóvása érdekében 
történt, valamint erre a beavatkozásra a dán törvények lehetőséget is 
adtak. A Bizottságra csupán annak vizsgálata maradt, hogy a beavat-
kozás arányban állt-e az elérni kívánt céllal – mások jogainak védel-
mével – és egy demokratikus társadalomban ezért indokoltnak tekint-
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hető-e. A Bizottság megítélése szerint kétségtelen, hogy a zölddzseki-
sek által használt kifejezések, valamint egész megnyilvánulásuk sértő 
volt a Dániában élő külföldi vendégmunkások jelentős részére. E meg-
jegyzéseket azonban egy kisszámú, jelentéktelen, és többségükben 
büntetett előéletű csoport tagjai tették, és nézeteik kifejtése inkább 
azzal az eredménnyel járt, hogy saját magukat tették nevetségessé. A 
műsor egészét figyelembe véve tehát inkább jótékony hatású volt, 
mert ráirányította a figyelmet a rasszizmus problémájára. Jersild 
szándéka nem a gyűlöletkeltés volt, hanem a közönség informálása a 
Dániában uralkodó helyzetről, és az, hogy el a társadalomban e néze-
tek bemutatásával ellenhatást érjen. A közösségnek joga van ahhoz, 
hogy e vélemények létezéséről tudomást szerezzen, különösen olyan 
műsorokon keresztül, amelyeknek világos üzenete van, ami az effajta 
álláspontok elítélése. A Bizottság jelentését követően a strasbourgi 
Bíróság úgy foglalt állást, hogy a dán bíróság ítélete aránytalan és 
ezért sérti az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkelyét.  

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének jelentőségét az is mutat-
ja, hogy kiemelkedő hatással van az Európai Unióra (a továbbiakban: 
EU), amit a luxemburgi Bíróság kifejezetten el is ismert. Jóllehet az 
EU intézményesen nem részese az Egyezménynek, azonban nyilvánva-
ló, hogy az EU jogforrásainak, illetve a tagállamok által a közösségi 
jog alkalmazására elfogadott rendeleteknek az Egyezménnyel össz-
hangban kell lenniük. Az Unióban az alapjogok védelme az Európai 
Bíróság gyakorlatával kezdődött, majd az alapító szerződésekbe fogla-
lásával folytatódott, és az Amszterdami Szerződésben teljesedett ki. 
Azzal ugyanis, hogy az EU tagság feltételévé tették az emberi jogok 
tiszteletben tartását, az emberi jogok tömeges és súlyos megsértése 
esetén lehetőség nyílik a tagságból eredő jogok gyakorlásának felfüg-
gesztésére is.  

Az Európai Bíróság által kialakított védelmet sokan elégtelennek 
tartották, mivel a jogbiztonság és a demokratikus jogállam követel-
ményei az esetjoggal szemben normaalkotást igényelnek, s ezért az 
alapvető jogok egy demokratikusan elfogadott katalógusának kidolgo-
zását szorgalmazták. Ennek eredményeként született meg 2000. de-
cember 7-én, a  nizzai csúcson kihirdetett Alapvető Jogok Kartája. A 
Karta jelenleg politikai dokumentum, azaz nem rendelkezik jogilag 
kötelező erővel, de a célkitűzés egyértelműen az, hogy egyszer jogilag 



Horváth Dóra 

 - 54 - 

kötelező dokumentummá váljon. A Karta nem tartalmaz új jogokat, 
hanem a polgárok számára a közösségi jogban, a nemzetközi emberi 
jogi szerződésekben, illetve a tagállamok alkotmányaiban biztosított 
jogokat foglalja össze. A dokumentum célja, hogy az Unió 
emberközpontúbbá váljon, illetve a polgárok számára a közösségi 
jogból eredő jogaikat az esetjogban és a különböző nemzetközi, illetve 
közösségi jogi forrásokban biztosított jogaik egy okmányban történő 
összefoglalásával láthatóbbá, érthetőbbé tegye. A Karta 21. cikke a 
megkülönböztetést nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi eredet, 
genetikai jellegzetesség, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy más 
meggyőződés, nemzeti kisebbséghez tartozás, tulajdon, származás, 
fogyatékosság, kor, szexuális irányultság alapján tiltja. Ez az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének 14. cikkétől eltérően zárt felsorolás, 
azaz nem tartalmaz utalást „egyéb helyzet” szerinti megkülönböztetés-
re. A Karta az Egyezménynél mégis szélesebb körben biztosítja a 
diszkrimináció-mentességet, mivel az Egyezmény 14. cikke a megkü-
lönböztetés tilalmát csak e dokumentumban és kiegészítő jegyző-
könyveiben biztosított jogokkal kapcsolatban írja elő.19 

II. A véleménynyilvánítás szabadsága a magyar 
jogrendszerben 

1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései és ezek interpretációja 

A magyar Alkotmány alapjogi rendelkezéseinek megfogalmazására 
leginkább az Egyetemes Nyilatkozat, valamint a Magyarország által 
1974-ben ratifikált és az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirde-
tett Egyezségokmány hatott. Magyarország 1990. november 6-án csat-
lakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Az Országgyűlés 
1992. szeptember 29-én megerősítette az Egyezményt és kilenc jegy-
zőkönyvét, amelyeket az 1993. évi XXXI. törvény hirdetett ki. A Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányának 61. §-a az alábbiak szerint szabá-
lyozza a véleménynyilvánítás szabadságát: Az (1) bekezdés deklarálja, 
hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véle-
ménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megis-
merje, illetőleg terjessze, a (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a Ma-
gyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. A szakasz (3) 
bekezdése meghatározza, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
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szóló törvény, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásá-
hoz a jelen országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük-
séges, és a (4) bekezdése pedig rögzíti: a közszolgálati rádió, televízió 
és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezésről, 
továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a 
tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfo-
gadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának sza-
vazata szükséges. 

A magyar Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a véle-
ményszabadság az Alkotmányban biztosított jogok képzeletbeli hie-
rarchiájában az abszolútnak ítélt élethez és emberi méltósághoz való 
jog után foglal helyet, hiszen a demokrácia és egyéni szabadság el-
képzelhetetlen a véleményszabadság nélkül. Az Alkotmány 8. § (1) 
bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetet-
len és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és 
védelme az állam elsőrendű kötelessége. A (2) bekezdés pedig rögzíti, 
hogy a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre 
vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges 
tartalmát azonban nem korlátozhatja. A korlátozás abszolút határa 
kifejezi, hogy ilyenkor más alapjog érvényesülése sem indokolhatja a 
korlátozást. Az Alkotmánybíróság elé kerülő ügyek többségében nem 
az abszolút határok túllépése, azaz a lényeges tartalmon belül az érint-
hetetlen lényeg megsértése volt az alkotmányossági probléma, hanem 
inkább az, hogy az adott alapjogi korlátozásnak van-e elfogadható 
alkotmányos indoka, azaz szükséges és arányos-e. Az Alkotmánybíró-
ság ennek eldöntésére dolgozta ki az ún. szükségességi-arányossági 
tesztet. Ez alapján a korlátozásnak szükségesnek kell lennie, és a szük-
ségességet csak más vagy mások hasonló jogainak védelme, vagy va-
lamilyen alkotmányos cél indokolhatja. Az arányosság elve alapján a 
korlátozás nagyságának arányban kell állnia az elérni kívánt céllal. 
Utolsó fontos követelmény, hogy az adott cél csak a korlátozással 
legyen elérhető.  

Az Alkotmánybíróság az elé kerülő ügyek kapcsán az alapjogi 
rendszer minden elemét külön is értelmezte, érvényesülésüket tekintve 
tartalmi követelményt is felállított. A szükségességi-arányossági teszt 
alkalmazása és e tartalmi követelmények egyidejű figyelembevétele 
alapján lehet az alapjog korlátozásának alkotmányosságát megítélni. A 
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korlátozás igazolhatósága minden esetben a kifejezés által okozott 
vagy okozható sérelemtől függ. Ezt pedig az adott hely, idő és a kö-
rülmények kontextusa határozza meg. Nincs olyan közlés, amely kon-
textusától függetlenül, pusztán tartalma alapján korlátozható lenne. A 
sérelem – mint a hátrányos következmény bekövetkezte – vagy annak 
reális veszélye esetén a kijelentés tartalma és körülményei a korláto-
zást együtt igazolják. Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozhatósága kapcsán kifejtett véleményében 
rangsort állított fel. Eszerint „a vélemény szabadságával szemben 
mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül 
másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha 
ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely ’intézmény’ közvetítésével 
véd, s legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a tár-
gya.”20 

A véleményszabadság azon alapjogok közé tartozik, amelyekben az 
Alkotmánybíróság gyakorlata meglehetősen változónak mondható. A 
testület előszeretettel alkalmazza a saját maga által kidolgozott tesztek 
mellett az egyes nemzeti alkotmánybíróságok és a nemzetközi – első-
sorban európai – emberi jogi fórumok által kidolgozott különböző 
mércéket. Ez, illetve a az egységes joggyakorlat hiánya a legszembe-
tűnőbb a gyűlöletbeszéd alkotmányjogi területén. Napjainkban ez je-
lenti az egyik legidőszerűbb kérdést. A rasszizmus, az antiszemitiz-
mus, a „cigánygyűlölet” terjedése szükségessé teszi a kérdés alapo-
sabb vizsgálatát, valamint azt, hogy a jog miként képes ezek ellen fel-
lépni, milyen megoldások születtek már, és milyen megoldások szük-
ségesek még a problémák orvoslásához. Az Alkotmánybíróság által 
korábban követett gyakorlat meglehetősen liberálisnak mondható, a 
problémák elszaporodása azonban felveti az esetleges szigorítás szük-
ségességének kérdését.  

2. A közösség elleni izgatás büntető törvénykönyvi tényállása 

A magyar Alkotmánybíróság először a Büntető Törvénykönyv közös-
ség elleni izgatásról szóló szakaszának alkotmányossági vizsgálata 
során találkozott a véleményszabadság korlátozhatóságának problé-
májával. A Btk. 269. §-a 1992 előtt az izgatásnak két, egymástól jól 
elkülöníthető tényállását szabályozta, melyek közös eleme csak a nagy 
nyilvánosság előtti elkövetés volt. Az (1) bekezdés szerint aki nagy 
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nyilvánosság előtt a) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség, b) 
valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá a lakosság egyes csoportjai 
ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő. A (2) bekezdés: „Aki nagy nyilvánosság 
előtt a magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet 
vagy fajt sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen 
cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés-
sel, javítónevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő." 

A két tényállás egyrészt a védett tárgyak körében különbözött, mivel 
a (2) bekezdésben a lakosság egyes csoportjai nem szerepeltek, más-
részt az elkövetési magatartásban tért el. Míg ugyanis a gyűlöletre 
uszítás alkalmas lehet a társadalmi béke megzavarására azzal, hogy 
magában hordozza az erőszak vagy az erőszakkal való fenyegetés ve-
szélyét, addig a gyalázkodásnak nevezett enyhébb alakzatra ez nem 
jellemző. Fontos kiemelni, hogy az izgatás megvalósítását illetően 
teljesen közömbös: az állított tények valósak-e vagy sem. A lényeg, 
hogy a valós vagy valótlan adatoknak a csoportosítása, közzététele a 
gyűlölet felkeltésére alkalmas legyen. 

3. Alkotmánybírósági álláspontok 

Az Alkotmánybíróság eljárása során az alábbi területeket érintette: a 
véleménynyilvánítási szabadság szerepét az alkotmányos jogállamban, 
a „gyűlöletre uszítás”, illetve a „gyalázkodás” kifejezések alkotmá-
nyossági vizsgálatát. 

A Btk. 269. § (1) és (2) bekezdésében foglalt elkövetési magatartá-
sok egyaránt érintik az Alkotmány 60.§ (1) bekezdésében meghatáro-
zott véleménynyilvánítási szabadság és a (2) bekezdésében megjelölt 
sajtószabadság fogalma alá vonható alapjogokat. Az alapjogok korlá-
tozását a jogalkotó a felelősségi rendszer legsúlyosabb eszközével, a 
büntetőjogi szankció kilátásba helyezésével kívánta elérni. Az alkot-
mányos büntetőjogból fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvény-
hozó a büntetendő magatartások körének meghatározásakor nem jár-
hat el önkényesen. Valamely magatartás büntetendővé nyilvánításának 
szükségességét szigorú mércével kell megítélni: a különböző életvi-
szonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében az emberi jogokat és 
szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetőjogi eszközrendszert 
csak a feltétlenül szükséges esetben és arányos mértékben indokolt 
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igénybe venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra visz-
szavezethető állami, társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása 
más módon nem lehetséges. Az Alkotmánybíróságnak azt kellett mér-
legelnie, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi kor-
látozása indokolt-e, és ha igen, a korlátozás mértéke arányban áll-e az 
elérni kívánt céllal. 

Érdemes mindenekelőtt az „izgatás” és a „gyűlöletre uszítás” fo-
galmát értelmezni. Az egységes joggyakorlat szerint olyan negatív, 
erős ellenszenvet magába sűrítő, heves ellenséges érzelem keltése, 
amely nélkülözi a józan megfontolást és a tények, érvek ütköztetésére, 
tárgyilagos mérlegelésére képtelen állapotot idéz elő. „Az uszítás ér-
zelmi telítettségű ráhatás más személyekre, egyben mozgósítás más 
személyek gondolkodásmódjának támadó jellegű alakítására.”21 A 
Btk. 269. § (1) bekezdése szerint büntetni rendelt magatartás tehát 
nem egyszerűen a gyűlölet keltésére, felébresztésére terjed ki, hanem 
a gyűlöletre uszításra, amely nem más, mint az erőszak érzelmi előké-
szítése, illetve kifejezett kísérlet annak kiváltására. Az Alkotmánybíró-
ság a „gyűlöletre izgatás” és a „gyűlöletre uszítás” jelentéstartalmát 
azonosnak tekintette, ami megmagyarázza azt, hogy miért hagyta érin-
tetlenül a törvényi tényállás címe és szövege közti különbséget. 

A 30/1992. (V. 26.) AB határozatban22 a bíróság alkotmányosnak 
ítélte a Btk. 269. § (1) bekezdésében szabályozott gyűlöletre uszítás 
tényállását, ugyanakkor alkotmányellenesnek nyilvánította a Btk. 269. 
§ (2) bekezdésben rögzített gyalázkodás tényállását, mert ez – figye-
lemmel az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra – az 
Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében biztosított véleménynyilvá-
nítási szabadságot szükségtelenül és aránytalanul korlátozza. Az ítélet 
indokolása abból indul ki, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának 
kitűntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, a vélemény 
annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védelemben részesül. 
A Büntető Törvénykönyv 269. §-a az Alkotmánybíróság döntése ér-
telmében a következőképpen alakult: „269. § Aki nagy nyilvánosság 
előtt a) a magyar nemzet, b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási 
csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
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Bár a hazai alkotmánybírák az uszítás tényállását alkotmányosnak 
mondták ki, mivel az amerikai Legfelsőbb Bíróság bírájának – Oliver 
Wendell Holmesnak – a híres „nyilvánvaló és közvetlen veszély” 
tesztjéhez hasonló módon érveltek. Kiemelendő, hogy az Alkotmány-
bíróság szerint a korlátozáshoz szükséges veszély esetlegesebb és tá-
volabbi mint az, amit az amerikai bírák gondolnak. A testület ezt – a 
határozat indokolásában – a „rendszerváltás elkerülhetetlen társadal-
mi feszültségeire” történő hivatkozásával magyarázta. Az Alkotmány-
bíróság szerint ugyanis a rendszerváltás és az ennek következtében 
képződött feszültségek kedveznek az egyes csoportok elleni nagy 
nyilvánosság előtti gyűlöletre uszítás veszélyének. A magyar testület 
azt sem szabta konkrétan alkotmányossági mércének, hogy a gyűlölet-
re uszítás „nyilvánvaló és közvetlen veszélyt” idézzen elő. Ez a felfo-
gás, valamint a rendszerváltás történelmi körülményeire való utalás 
inkább a német alkotmánybírósági megoldással mutat rokon vonáso-
kat.  

A gyalázkodási tényállás alkotmányellenessé nyilvánításának fő in-
doka az volt, hogy ez esetben a törvényhozó valójában a vélemény 
értéktartalma alapján minősített, s ehhez a köznyugalom sérelme csak 
feltételezés és statisztikai valószínűség alapján kapcsolódott. A „gya-
lázkodásnál” nem tényállási elem a sértő kifejezésnek vagy azzal 
egyenértékű cselekménynek a köznyugalom megzavarására alkalmas 
volta. A „gyűlöletre uszítással” ellentétben az elkövetési magatartás-
ból sem következtethető ez ki. A Btk. abból indul ki, hogy a nemzeti 
vagy vallási közösségekre nézve sértő kifejezés használata általában 
ellentétes a társadalom kívánatos nyugalmával. Ez az immateriális 
bűncselekményi tényállás tehát a közrendet, a köznyugalmat, a társa-
dalmi békét önmagában véve, elvontan védi. A bűncselekmény meg-
valósul akkor is, ha a sértő kifejezés a körülmények folytán nem sért 
egyéni jogot. A köznyugalom ilyen elvont veszélyeztetése nem elégsé-
ges érv ahhoz, hogy a véleménynyilvánítási szabadságot büntetőjogi 
büntetéssel alkotmányosan korlátozni lehessen. 

Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy a köznyugalom maga 
sem független a véleményszabadság helyzetétől. Ahol ugyanis az em-
berek sokféle véleménnyel találkozhatnak, ott a közvélemény toleráns 
lesz, míg zárt társadalmakban egy-egy szokatlan hang sokkal inkább 
felkavarhatja a köznyugalmat. A véleménynyilvánítás szükségtelen és 
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aránytalanul szigorú korlátozása a nyitott társadalom ellen hat. Aki az 
ilyen társadalomban gyalázkodik, magát bélyegzi meg. A gyalázko-
dásra bírálatnak, nem pedig büntetőjogi büntetésnek kell felelnie. Az 
Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy a közösségek méltósága a 
véleménynyilvánítás alkotmányos korlátját képezheti, és ezt akár bün-
tetőjogi eszközökkel is védeni kell. Bár erre más jogi eszközök alkal-
masabbak lehetnek. Például a nem vagyoni kártérítés alkalmazásának 
esetleges bővítése. A büntetőjogi és polgári jogi szankciók között 
nagy a különbség. Míg az Egyesült Államokban a polgári jogi szank-
ció megfelelő alkalmazása igen elterjedt, addig ez Magyarországon 
hiányzik. Míg Amerikában több millió dolláros kártérítéseket szabnak 
ki, addig Magyarországon jóval szerényebb összegeket ítélnek meg. 
Ez a tény elgondolkodtató, mivel e cselekmények tekintetében a pol-
gári szankciók határozottabb alkalmazása lényegesen nagyobb vissza-
tartó erőt jelentene. 

Szabó Albert hírhedett újfasiszta pártvezért és társait 1996 márciu-
sában a Fővárosi Bíróság büntetőtanácsa a közösség elleni izgatás és 
az időközben a Btk.-ba iktatott önkényuralmi jelkép használatának 
vádja alól felmentette. Az ítélet indokolása az 1992-es AB határozat 
érvelését követte.23 Az ítélet óriási felháborodást váltott ki, aminek 
hatására az Országgyűlés módosította a közösség elleni izgatás szöve-
gét, és a gyűlöletre uszítás tényállását a gyűlölet keltésére alkalmas 
egyéb cselekmény kitétellel egészítette ki. Kérdés lett azonban, hogy 
ez az új szövegezés kiállja-e az Alkotmánybíróság 1992-es tesztjének 
próbáját. A döntés a 12/1999. (V. 21.) AB határozattal született meg.24 
Ez a határozat – formálisan a gyalázkodási tesztet alkalmazva – meg-
semmisítette az utólag beiktatott szövegrészt, mivel annak határozatlan 
megfogalmazása sértette a jogbiztonság elvét. Így visszaállt az 1992-
es állapot. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint tehát az „izgatás” 
büntetőjogi fogalma alatt nem bármilyen, a gyűlölet keltésére alkal-
mas cselekményt, csupán annak legsúlyosabb formáját, az uszítást kell 
érteni; az elkövetési magatartás kevésbé súlyos alakzatai nem érik el a 
büntetőjogi értékelhetőség határait. Probléma okoz azonban az, hogy a 
gyűlöletre uszítás értékelésére kidolgozott alkotmánybírósági teszt 
gyakorlati alkalmazása meglehetősen bizonytalan, ezért sokszor még a 
nyomozás elrendelésére sem kerül sor. Ha mégis, az esetek többségé-
ben elmarad a tényleges felelősségre vonás.  
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4. A gyakorlati megvalósulás 

Alapvető probléma az is, hogy a gyűlöletkeltő cselekmények bizonyí-
tása a gyakorlatban igen nehéz. A „gyűlöletbeszéd” témakörét illetően 
elsősorban azok az ügyek kapnak nagyobb nyilvánosságot, amelyek 
az írott vagy elektronikus sajtóban közölt kijelentésekkel, értékítéle-
tekkel valósulnak meg. Mivel a „gyűlöletre uszítás” szándéka nem 
bizonyítható, ezeknek az ügyeknek a többségében sem kerül sor bün-
tetőeljárás megindítására, mégis alkalmasak a becsület csorbítására, 
valamint arra, hogy valamely kisebbséget kedvezőtlen színben tüntes-
senek fel.  

Ilyen esetre példa a zámolyi cigány családok Csór községbe költö-
zésével kapcsolatos ügy. A Magyar Televízió M1-es csatornája hely-
színi riportot készített az ügyben és a műsorvezető, valamint a riporter 
az alábbi kijelentéseket tette: „…húsvétkor a faluba költöztek a 
zámolyi romák, azóta pedig a helyiek szerint ugrásszerűen megnőtt a 
betörések száma… A falubeliek megdöbbenve tapasztalták, hogy a 
települést ellepték a romák.” „…annyira lopnak, hogy az borzalmas.” 
A település polgármestere pedig a televízió nyilvánossága előtt így 
nyilatkozott a romákkal kapcsolatban: „az országban, az emberek kö-
zött nincs helyük, mivel az állatok is az élősködőket kivetik maguk 
közül.” 

Az ügyben a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ORTT Pa-
naszbizottságának az eljárását kezdeményezte, amely megállapította, 
hogy a Magyar Televízió a kifogásolt Híradó című műsorában meg-
sértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § 
(2) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az indokolás szerint az adás etni-
kai kisebbségi csoporttal szembeni gyűlölet keltésére alkalmas kije-
lentéseket tartalmazó műsort sugárzott. 

Egy másik, az írott sajtóban közölt esetben a panaszos azt sérelmez-
te, hogy Kecskemét Megyei Jogú Városnak – a helyi tájékoztatást 
szolgáló – Hírlevél című időszakos kiadványában folyamatosan a ci-
gány kisebbséget sértő közlemények jelennek meg, ráadásul olyan 
formában, hogy a cigányok által állítólagosan elkövetett rongálások 
megakadályozása érdekében a magyar lakosságot felszólítják az „ak-
tív” védekezésre („Segíts magadon, magyar!”). Az ügyben az 
ombudsman büntetőeljárást kezdeményezett a megyei főügyészségnél, 
amely nyomozó hatóság a nyomozást bűncselekmény hiányában meg-
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tagadta. Az ügyészi határozat indokolása szerint „a Hírlevélben írtak 
nem a cigányság mint etnikai csoport egésze ellen, hanem azon, a tár-
sadalmi együttélési szabályokat és törvényes előírásokat megszegő 
személyek elleni összefogásra hívnak fel, akik a kecskeméti 
Műkertváros területén a lakosságot megfélemlítő, bántó és kárt okozó 
magatartást tanúsítanak.” A főügyészség azt is kimondta, hogy „a Hír-
levélben kifogásoltak nem uszítanak gyűlöletre a cigányság ellen.” 
Véleményem szerint azonban a magyar lakossághoz szóló felhívás 
hangsúlyozottan gyűlölet kiváltására és a cigánysággal szembeni indu-
latok gerjesztésére alkalmas. 

Az utóbbi években jelentősen nőtt a kisebbségekkel kapcsolatos 
olyan kijelentések száma, amelyek felvetették a közösség elleni izga-
tás gyanúját, ám a nyomozó hatóságok ezekben az ügyekben kevés 
alkalommal indítottak eljárást. Véleményük szerint ugyanis a nyilat-
kozat nem éri el azt a szintet, hogy adott csoport elleni cselekvésre 
sarkalljanak. Sajnálatos, hogy a megindított eljárások töredéke jut 
csak el a vádemelésig.  

Témánkkal összefüggésben a 2002-es év konkrét, nagy nyilvános-
ságot kapott ügye az ifj. Hegedűs Loránt ellen folytatott büntetőeljá-
rás, amelyben a MIÉP vezető politikusát közösség elleni izgatás miatt 
1 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélték, amit 3 évre 
felfüggesztettek.25 Az eset érdekessége, hogy a vádlott bűnösségét egy 
cikkel összefüggésben állapították meg. Sokan viszont a jelenlegi sza-
bályozás és az azon alapuló bírói gyakorlat egyik fő hibájának azt te-
kintik, hogy szinte lehetetlen a közösség elleni izgatás bűncselek-
ményét írásban elkövetni.26 Ugyancsak nehéz pontosan eldönteni, 
hogy a gyűlöletkeltés – ami jelenleg önmagában nem büntethető – 
mely ponton válik „dühödt és másokat ellenséges, támadó magatartás-
ra ingerlő” bűncselekménnyé, azaz gyűlöletre uszítássá. Ifj. Hegedűs-
nek a bíróság által első fokon bűncselekménnyé nyilvánított cikke – 
tartalmát tekintve – nem volt egyedülálló. Heves indulatokat kavart 
például 2001-ben Bognár Lászlónak – ugyancsak a MIÉP vezető poli-
tikusának – az FTC eladása kapcsán tett kijelentése, ám az ügyben az 
ügyészség nyomozás indítására nem látott okot.27 Ezzel szemben ifj. 
Hegedűs Loránt ellen a MIÉP XVI. kerületi lapjában, az Ébresztőben 
tavaly közölt cikke miatt vádat emeltek, és a református lelkészt a 
bíróság első fokon elmarasztalta. Keresztyén Magyar Állam című írá-
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sában ifj. Hegedűs többek között ezeket írta: „…a galíciai jöttmentek 
hada…nácikat is nem egyszer megszégyenítő fasiszta módszerekkel a 
Jordán partja mellől, hát jönnek megint a Duna partjára, hol internaci-
onalistán, hol nemzetieskedve, hol kozmopolitán még egyet rúgni a 
magyarba… Rekeszd ki őket! Mert ha nem teszed meg, ők teszik meg 
veled!” A nem jogerős ítélet szerint ifj. Hegedűs tisztában volt azzal, 
hogy a cikkben megfogalmazottak alkalmasak a gyűlöletre uszításra, 
ugyanis – amikor szó szerint kirekesztésre szólított fel – aktív tevé-
kenységre sarkallt.   

5. A gyakorlati tapasztalatok összegzése 

Jól látható a fenti példákon keresztül is, hogy a gyűlöletkeltő magatar-
tás legtöbb esetben megvalósul, de az ezzel szemben alkalmazható 
büntetőjogi szankció aránytalan szigorúságot eredményez. A két szél-
sőség, azaz a büntetlenség és a büntetőjog között más megoldásokra is 
szükség van annak érdekében, hogy a büntetőjogi eszközöket a rasz-
szista megnyilvánulásokkal szemben csak a legvégső esetben kelljen 
alkalmazni. 

Kaltenbach Jenő szerint a gyűlölet kifejezésére törvényi szabályo-
zással kell választ adni. A kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
az a véleménye, hogy a magyar jogrend nem ismeri a gyűlöletbeszéd 
fogalmát, a kérdést a lényegében csak a Btk. „közösség elleni izgatás” 
meghatározással érinti. Ebből az következik, hogy bátran lehet „zsi-
dózni”, „cigányozni”, mivel a közösség elleni izgatás tényállását 
ezekkel úgysem lehet kimeríteni. A Btk. 269. § szigorítására is szük-
ség lenne a rasszizmus és gyűlöletkeltés elleni sikeres fellépéshez. Az 
Alkotmánybíróság a 30/1992. (V.26.) AB határozatában rögzítette a 
gyűlöletre uszítás büntethetőségét, de az uszítás fogalmát olyan szűk 
területre korlátozta, hogy azt – büntetőjogi értelemben – írásban egy-
szerűen lehetetlen elkövetni.  

A gyűlöletbeszéd elleni fellépés egyik legtámogatottabb álláspontja 
tehát a törvényi szigorítás. A törvénymódosítással azonban óvatosan 
kell bánni, mert igen jelentős jogok állnak egymással szemben. A mó-
dosításhoz mindenképpen meg kell vizsgálni a különböző európai, 
nemzetközi megoldásokat. A magyar szabályozásban – közösség elle-
ni izgatás bűntettének törvényi tényállási elemeinek a nemzetközi jog 
ismertetett forrásaival történő egybevetése után – a következő hiá-
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nyosságokat tapasztalhatók. Hiányzik a faji felsőbbrendűségre vagy 
gyűlöletre alapozott eszmék terjesztésének bűncselekménnyé nyilvá-
nítása, a faji, nemzeti, vallási megkülönböztetésre való izgatás, a faj-
gyűlölő tevékenység mindenféle támogatásának büntetőjogi üldözése, 
annak finanszírozását is beleértve. Megállapítható tehát, hogy a hatá-
lyos büntetőjogi normaszöveg alapján igen kevés diszkriminációs ma-
gatartás üldözhető azok közül, amelyek bűncselekménnyé nyilvánítá-
sára a magyar állam nemzetközi jogi kötelezettséget vállalt. Az esetle-
ges törvénymódosításnál mindenképpen ezt is figyelembe kell majd 
venni. 

Érdekes álláspontot képvisel a Legfőbb Ügyészség vezető munka-
társa.28 Érvelése részben arra épül, hogy a diszkrimináció tilalma nem 
alapjog, hanem több annál, az alapjogok érvényesítésének alkotmá-
nyos biztosítéka. Az alapjogok felett áll, ezért fel sem vethető versen-
gése az alapjogokkal. Ha bármelyik alkotmányos alapjog – így például 
a véleménynyilvánítás szabadságának – gyakorlása a diszkrimináció 
tilalmának gyengítését okozhatja, akkor az alapjog ilyenfajta gyakor-
lását meg kell tiltani. Másrészt felveti azt is, hogy az alkotmányból 
hiányzik a joggal való visszaélés tilalma, ami miatt a véleménynyilvá-
nítás szabadsága kapcsán adott esetben az embercsoportok megkülön-
böztetését hirdető nézeteket is el kell tűrni. Ilyen engedményt a nem-
zetközi jog nem tartalmaz.  

Sólyom László szerint a gyűlöletbeszéd ellen elsősorban a polgári 
jog eszközeivel lehet fellépni. Az Alkotmánybíróság a 30/1992. 
(V.26.) AB határozatában is hangsúlyozta, hogy a közösségek méltó-
ságának védelmére a büntetőjogon mint végső eszközön kívül más 
jogi eszköz, például a nem vagyoni kártérítés alkalmazási lehetőségei-
nek bővítése is alkalmas. Az alkotmánybírák azt is szükségesnek ítél-
ték, hogy nagy kártérítési összegekkel kelljen számolni. A megítélhető 
magas kártérítések szűkíthetik a gyűlölködők lehetőségeit, és haté-
kony visszatartó erőt jelenthetnek. A polgári törvénykönyv szerint a 
„személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen magánszemé-
lyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzeti-
ségük vagy felekezetük szerint”,29 és akit személyhez fűződő jogaiban 
megsértenek, kártérítést követelhet. A nehézséget annak bizonyítása 
jelenti, hogy egy népcsoport szidalmazása okoz-e valakinek személyes 
sérelmet. Az Alkotmánybíróság két olyan tulajdonságot nevezett meg, 
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ami a teljes személyiséget meghatározza és egyben csoportalkotó tu-
lajdonság is: a vallási meggyőződést és a nemzeti vagy etnikai kisebb-
séghez tartozást. Ezek a személyes identitás olyan fontos összetevői, 
melyek kiemelt védelemben részesülnek.30 

Halmai Gábor egyetért a büntetőjogi eszközökkel, de mindenkép-
pen szükségesnek tartja az ügyészség egységes gyakorlatának és kö-
vetkezetességének megteremtését annak érdekében, hogy egyértelmű 
legyen: az ügyészség bizonyos esetekben miért rendeli el, máskor mi-
ért tagadja meg a nyomozást közösség elleni izgatás miatt.  

D. Záró megjegyzések 

Vezető jogtudósok és szakértők széles skálán mozgó megoldási javas-
latainak döntő többségével egyet lehet érteni. Először is fontos a bün-
tetőjog eszközeivel történő fellépés, azonban én nem vagyok a radiká-
lis szigorítás híve. Jogszabályi változtatásokra szükség van, mert a 
jelenleg hatályos szabályozásban az elkövetési magatartásokat megle-
hetősen szegényesen, inadekvát módon határozzák meg. Mindenkép-
pen szélesíteni kellene a büntetőjogilag üldözendő diszkriminációs 
magatartások sorát, ami egyrészt az ilyen jellegű magatartások sér-
tettjei számára hatékonyabb védelmet jelentene. A módosítással Ma-
gyarország másrészt eleget tenne nemzetközi kötelezettségeinek. 
Szükséges az európai gyakorlathoz történő felzárkózás, büntetőjogilag 
üldözendővé kell tenni az Auschwitz- hazugságot. 

Az előzőekből következik második megállapításom, miszerint nem 
elsősorban törvényi szigorításra van szükség, hanem következetes bí-
rói gyakorlat kialakítására. Nagyon fontos minden esetben a körül-
mények rendkívül alapos mérlegelése. Egyetértek azzal az álláspont-
tal, hogy nagyobb szerepet kellene adni a bíróságoknak annak megíté-
lésében, hogy valamely gyűlölködő kifejezés uszításnak minősül-e 
vagy sem. Ez úgy valósulhatna meg, ha az ügyészség már a legkisebb 
gyanú esetén is elrendelné a nyomozást, ezáltal nagyobb arányban 
kerülnének bíróság elé a vitatott ügyek, továbbá azzal az előnnyel is 
járna, hogy egységesebbé és következetesebbé tenné az ügyészség 
gyakorlatát is, ezáltal erősítené a jogbiztonság alkotmányos követel-
ményét. 

Előző vélekedésemhez – miszerint nem elsősorban törvényi szigorí-
tással vehető fel a harc a gyűlöletbeszéd ellen – harmadik megállapítá-
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som is kapcsolható: a gyűlölködők számára a polgári jog eszközeinek 
alkalmazása, a megítélhető nagy összegű kártérítések hatékony vissza-
tartó erőt jelenthetnek, de nem ezeket az eszközöket kell elsődleges-
nek tekinteni. A polgári jog eszközeinek szubszidiárius szerepet kell 
tulajdonítani. Jelenleg erre azért is szükség van, mert a magyar jog – 
véleményem szerint – még nem kellően érett az ilyen eszközök alkal-
mazására. Ehhez további jogalkotásra is szükség lenne, például annak 
szabályozására, hogy egy közösség tagja a saját nevében kérhessen 
jogvédelmet egy közösséget ért támadás esetén. 

Záró megállapításom, hogy a gyűlöletbeszéd visszaszorítása a 
szankciókon kívül egyéb eszközökkel is elősegíthető. Egyik megoldás 
például a kisebbségek számára nyújtott médialehetőség. Kiemelkedő 
jelentősége van e téren az oktatásnak, a toleranciára nevelésnek is. A 
gyűlölködés nyilvános elítélésének is fontos szerepet kell kapnia. Itt 
jelenik meg a politika feladata és felelőssége. A magyar politikai kul-
túrának jelentős fejlődésre lenne szüksége e tekintetben, hiszen a gyű-
lölködés politikai elítélése bármely szabályozás mellett elengedhetet-
len, mert e nélkül a szabályozás is hiábavaló.    

A bemutatott példákból is kitűnik, hogy az „általános” cigánygyűlö-
let mellett a ezredfordulóra az antiszemitizmus is egyre intenzívebbé 
vált, ezek a jelenségek a nyilvánosság különböző területein mindenhol 
fellelhetőek, sőt a magánszféránkba is behatolnak. Sürgős lépésekre 
van tehát szükség, mivel a gyűlöletbeszéd a jogállamban elfogadhatat-
lan. Sokakat a gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások buzdítanak 
aktív cselekvésre, pedig ezek rendkívül veszélyesek a társadalomra, 
mivel a közgondolkodás részévé válhatnak, így a kisebbségekkel 
szembeni diszkriminációt is közvetíthetik. Meg kell próbálni átgon-
dolni a szólásszabadság korlátait, és el kell gondolkodni azon, mi tűr-
hetetlen. Az emberi méltóság és a szólásszabadság összeegyeztetése 
igen nehéz, ennek során figyelembe kell venni a liberalizmus és a jog 
határait is. Tökéletes megoldás nincs, csak megfelelő, de jelenleg Ma-
gyarország nem rendelkezik ezzel a „megfelelővel” sem. Időszerű 
tehát a változtatás, mert a fennálló helyzet egyrészt rontja Magyaror-
szág hitelét az Európai Unióban, másrészt itthon félelmet, bizonyta-
lanságot kelt. Bár a helyzet sürgető, a törvénymódosítással óvatosan 
kell bánni, mivel igen jelentős emberi jogok állnak szemben egymás-
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sal. A módosításhoz feltétlenül szükséges – konkrét EU-kötelezettség 
hiányában – az európai jogi megoldások áttekintése. 

Egyetértek az Igazságügyi Minisztériumnak azzal az álláspontjával 
is, hogy mára megszilárdult a demokrácia annyira, hogy a vélemény-
nyilvánításnak ilyen célzott és egy területre vonatkozó korlátozása 
megengedhető. Ez nem rejt komoly veszélyeket, viszont az emberi 
méltóság megköveteli, hogy ne lehessen gyűlölködni, rasszista, anti-
szemita véleményeket hallatni, sem olyan esetekben büntetlenül ta-
gadni, amelyek tagadása valamely embercsoport érzelmeit érinti. 

A szavak erejére már 1878-ban a Csemegi Kódex miniszteri indoko-
lása így hívta fel a figyelmet: „Az eszmék szabad közlése, aminek 
legszebb vívmányait köszönheti az emberiség, épp oly ártalmassá 
válhatik, mint a tűz, mely világít és melegít, de mely ellenőrizetlenül 
és féktelenül csapongva, igen gyakran nagy szerencsétlenségnek, sok 
nyomornak és pusztulásnak lett már okozója”. 



Horváth Dóra 

 - 68 - 

Jegyzetek 
 

 
1   Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Buda-

pest 1998. 120. o. 
2  A későbbekben lásd: Emberi Jogok Európai Egyezménye. 
3  Bán Tamás: A véleménynyilvánítás szabadsága az európai emberi jogi egyez-

ményben. Magyar Jog 1994. 7. sz. 407. o. 
4  Ádám: uo. 
5  Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 

2002. 26. o. 
6  30/1992 (V. 26) AB határozat. A véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett 

szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen „anyajoga” többfé-
le szabadságjognak, az ún. „kommunikációs" alapjogoknak. Ebből eredő külön 
nevesített jogok a szólás és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi 
médium szabadságát, továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk 
megszerzésének szabadságát. Tágabb értelemben a véleménynyilvánítási szabad-
sághoz tartozik a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás ter-
jesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos isme-
retek tanításának szabadsága. Ez utóbbiak tiszteletben tartásáról és védelméről az 
Alkotmány 70/G. §-ában külön is rendelkezik. A véleménynyilvánítási szabad-
sághoz kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság (60. §), valamint a gyüle-
kezési jog is (62. §). 

7   30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167, 173 
8  Ádám Antal: A tömegközlés alkotmányi szabadsága. Acta Humana 1998. 30. 13. 

o. 
9  Halmai Gábor felosztását alapul véve. Ádám: A tömegközlés… 14. o. 
10  30/1992 (V. 26.) AB határozat, 37/1992 (VI. 10.) AB határozat. 
11  Halmai: i.m. 114. o. 
12  Janda, K.-Berry, J.M.-Goldman, J.: Az amerikai demokrácia. Osiris Kiadó, Bu-

dapest 1996. 396. o. 
13  Schenk v. United States, 249 U.S. 47/1919. 
14  Village of Skokie v. National Socialist Party of America, 436 U.S. 953/1978 
15  Police Department v. Mosley, 408 U.S. 92, 95/1972 
16  Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77/1949. 
17  Ez az ún. „necessity test”. Jól példázza az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 

véleményszabadság meghatározott korlátozását elismerő gyakorlatát a Schimanek 
v. Austria ügy (2000. február), melyben 8 év börtönbüntetésre ítéltek egy náci 
ideológiát terjesztő, és náci szervezetet létrehozó osztrák férfit. Az Európai Bíró-
ság az osztrák bíróság döntését helybenhagyta, és elutasította a vádlottnak a vé-
leményszabadságra való hivatkozását. 

18  Jersild dán újságíró Koppenhágában az idegengyűlöletükről és erőszakosságukról 
hírhedt „zölddzsekisekkel” beszélgetést folytatott, amiből a televízió részleteket 
közvetített. A beszélgetés során a zölddzsekisek magukat fajgyűlölőknek mond-
ták, és a nem-dánok elleni sorozatos fellépésük indokaként azt hozták fel, hogy a 



Véleménynyilvánítás szabadsága kontra gyűlöletbeszéd 
 

 - 69 - 

 

Dániába betelepültek, különösen a feketék és arabok nem emberi lények, már 
külsejüknél fogva is inkább az állatvilágba tartozónak tekintendők, akik nem tud-
nak részben viselkedni és dolgozni, nem tudnak dánul beszélni, emellett elveszik 
a dánok elől a munkahelyet, élvezik a dán szociális ellátásokat, továbbá Dániában 
ők terjesztik a kábítószer-élvezetet. Dánia a dánoké, az idegenek távozzanak, he-
lyesen jár el a Ku-Klux-Klan, amikor Amerikában üldözi a feketéket. Jersild a te-
levízióadásban, és azt követően sem fűzött különösebb kommentárt az elhangzot-
takhoz. Ezt követően büntetőeljárás indult a három zölddzsekis, valamint Jersild 
ellen, akit bűnsegéllyel és felbujtással vádoltak. 

19  Ezen a helyzeten a 2000. november 4-én aláírásra megnyitott 12. kiegészítő jegy-
zőkönyv változtatni fog, de annak hatálybalépéséig még hosszú idő telik el. A 
jegyzőkönyv 1. cikke szerint az Egyezményben foglalt alapjogokon kívül bár-
mely jogszabályban meghatározott jogok élvezetét is biztosítani kell a felsorolt 
szempontú megkülönböztetések nélkül. 

20  30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167, 178 
21  Erdősy Emil-Földvári József-Tóth Mihály: Magyar büntetőjog. Különös rész. 

Osiris Kiadó, Budapest 2002. 324. o. 
22  30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167 
23  „Közösség elleni izgatás akkor valósul meg, ha valaki a szenvedélyeket oly mér-

tékűre szítja, ami gyűlöletet válthat ki, és ez a társadalom békéjének megzavará-
sához vezethet” Amíg ez a veszélyhelyzet nem áll elő, addig „a véleménynyilvá-
nítás szabadsága az olyan gondolatokat és nézeteket is megilleti, amelyek sértőek, 
meghökkentőek vagy aggodalmat keltőek.” 

24  12/1999. (V. 21.) AB határozat, ABH 1999. 106. és köv. 
25  Ifj. Hegedűst megelőzően – esetében a döntés nem jogerős – a legsúlyosabb bün-

tetést Szabó Albert, a Magyar Népjóléti Szövetség volt vezetője kapta: egy év 
börtönbüntetést három év próbaidőre felfüggesztve. Szabó 1996. október 23-án a 
budapesti Szabadság téren idegen ország érdekeit képviselő kisebbségnek nevezte 
a magyar zsidóságot. Korábban is indult közösség elleni izgatás vádjával büntető-
eljárás Szabó Albert ellen, ám akkor, 1996-ban felmentő ítélet született. 

26  Lásd Kaltenbach Jenő véleményét.  
27  Bognár László egy 2001-es sajtótájékoztatóján – többek között – „nemzetellenes 

tranzakciónak” nevezte, hogy az MTK tulajdonosa vásárolta meg az FTC labda-
rúgócsapatát. Az ügyészség indokolása szerint a kifogásolt nyilatkozatok a „célba 
vett zsidóság számára nagyon sértő, kirekesztő megfogalmazások – külön-külön 
és összességében – nem ingerelnek tényleges, tettekben megnyilvánuló, ártó hatá-
sú kirekesztésre”. 

28  Szeder Gyula: A társadalom békéjének büntetőjogi védelméről. Magyar Jog 
2002. január. 1–11. o.  

29  Ptk. 76. § 
30  Magyarországon még nem volt arra példa, hogy egy magánszemély közvetlenül 

érvényesítse jogait egy nagyobb csoportra vonatkozó kijelentés kapcsán, de több 
polgári per is zajlik közösség elleni izgatásért. 2002. áprilisában a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében elutasította Székely Gábor magánszemély 
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keresetét, melyben annak megállapítását kérte, hogy ifj. Hegedűs Loránt őt a ma-
gyarországi zsidó közösség tagjaként megsértette. Az elsőfokú ítélet indokolása 
szerint a jelenlegi magyar joggyakorlatban nem elfogadott az, hogy egy közössé-
get ért támadás esetén a közösség egyik tagja a saját nevében kérjen jogvédelmet 
a bíróságtól. Ennek nincsenek meg a törvényi alapjai. A bíróság ugyanakkor nem 
vitatta, hogy ezen a területen szükség lehet jogalkotásra, ahogy ezt az Alkot-
mánybíróság is több határozatában jelezte. A bíróság leszögezte egyrészt azt is, 
hogy a keresetet eljárási okból utasította el, ifj. Hegedűs Loránt kifogásolt cikkét 
tartalmilag nem is vizsgálta. Másrészt jelezte, a kereset elutasítása nem jelenti azt, 
hogy a bíróság helyeselné az abban foglaltakat. Az ítélet ellen fellebbeztek, jog-
erős döntés még nem született. 
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Kovács Mónika 

„A legjobb és legszebb dolgok a világon  
nem láthatók és nem érinthetők meg.” 

A szabadsághoz és személyi biztonsághoz  
való jogról* 

A. Bevezetés 

Tanulmányom témája a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való 
alapvető jog különböző aspektusainak vizsgálata, illetőleg egymással 
történő összevetésük. Fontos megemlíteni, hogy a huszonegyedik szá-
zad hajnalán, közel ahhoz, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz, 
semmit – ide értve szabályokat, törvényeket, rendszereket – sem lehet 
önmagában, a nemzetközi jogi oldaltól, megoldásoktól elvonatkozta-
tottan értelmezni. Még inkább igaz ez annak ismeretében, hogy nem 
mindig van összhang a magyar és a nemzetközi szabályozás között. A 
szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog tárgyalásakor, 
elemzésekor erre próbálok meg rávilágítani. 

B. A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog  
korlátai és garanciái 

I. A korlátok 

Elsőként a tárgyalt alapvető jog alkotmányi szabályozásával szüksé-
ges foglalkozni. E jog az „egyik legrégebben elismert alapvető sza-
badságjog”,1 amely több egymásra épülő és egymást kiegészítő tar-
talmi elemből épül fel, s amelyet a hatályos Alkotmány 55. szakasza 
deklarál. Eszerint “a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a 
szabadságra és a személyi biztonságra”. Az alaptörvény meghatározza 
a jog korlátait is, mégpedig akként, hogy “senkit sem lehet szabadsá-

                                                           
* A tanulmány a XXVI. Országos Tudományos Diákkör Alkotmányjogi Tagozat II. 

szekciójában I. helyezést elért pályamunka egyes fejezeteinek átdolgozott, rövidí-
tett változata. Konzulens: Dr. Chronowski Nóra 
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gától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a tör-
vényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.” Ez az alapvető 
jognak a lényeges közvetlen korlátozását jelenti, ami voltaképpen a 
korlát korlátja. 

Ugyanakkor az alapvető jogoknak van általános és speciális korlát-
juk is. Az emberi élethez és méltósághoz való jog2 kivételével egyik 
jog sem korlátlanul biztosított és garantált jogosítvány.3 Az emberi 
élethez és méltósághoz való jog minden mást megelőző legnagyobb 
érték és számos alapvető jognak forrása, egyben feltétele is. Az alap-
vető jogoknak ezzel és egymással is összhangban kell lenniük, amely 
jellemző ezek általános korlátjának tekinthető. A speciális korlátozás 
egyrészt azon személyek vonatkozásában jelenik meg, akik helyzetük, 
körülményeik alapján – itt konkrétan a szabadsághoz és személyi biz-
tonsághoz való joggal kapcsolatosan – különleges viszonyban állnak.4 
A speciális korlátozás másik fajtája pedig abban a formában jelentke-
zik, hogy bizonyos állapotok – ide értem a rendkívüli állapotot, szük-
ségállapotot – esetén is korlátozható az alapjogok többsége, ugyanak-
kor a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog az Alkotmány 
8. § (4) bekezdésében foglaltak miatt nem.5 Elfogadható az az állítás, 
hogy e jog korlátjának legfőképpen az „abszolút” közérdek tekinthe-
tő.6 

A korlátozások között említjük az ún. „korlátozás korlátozását” is. 
Az ebben az írásban tárgyalt két jog nem abszolút jellegű jog,7 ezért 
törvény általi korlátozása8 megengedhető, de csak akkor, ha az a jog 
lényeges tartalmát nem érinti, vagyis ez az ún. korlátozás az alapjog 
védelmét, a korlátozás(ok) behatárolását jelenti.9 Itt azonban felmerül 
az a kérdés, hogy mi is az a lényeges tartalom? Ennek körvonalazása a 
törvényhozó szerv, illetőleg az Alkotmánybíróság hatáskörébe tarto-
zik,10 s ezt az összes releváns körülmény gondos mérlegelésével kell 
elvégezni. Hasonlóan kell eljárni az alkotmányos visszásságok megál-
lapításánál is, amihez majd a későbbiek folyamán fogok eljutni. A 
legfontosabb azonban, hogy feltétlenül érvényesülnie kell a szükséges-
ség és arányosság követelményének. Az állam csak annyiban avatkoz-
hat be, amennyiben ezt a beavatkozás célja feltétlenül megköveteli, 
továbbá a korlátozás súlya az elérni kívánt céllal nem lehet aránytalan. 
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II. E jogok nemzetközi vonásai  

„A szabadságelvonás a tartalmilag azonos szabadságba való beavat-
kozás és a szabadságkorlátozás fogalomtól nem minőségében, hanem 
fokozatilag különbözik…”.11 Más szavakkal, „a szabadságtól megfosz-
tás és korlátozás12 között csupán fokozati vagy intenzitásbeli különb-
ség van és nem a dolog természete vagy lényege közötti.” 13 Ez – az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye14 (továbbiakban EJEE) magyará-
zatából származó – mondat15 vezet át a szabadsághoz és személyi biz-
tonsághoz való jog nemzetközi vonatkozásaihoz, ami voltaképpen 
ennek a fejezetnek a másik alappillére. 

„Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra. 
Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve … és a törvény-
ben meghatározott eljárás útján.” Az 5. cikk e fordulatai megközelítő-
leg megfelelnek a hatályos Alkotmány 55. § (1) bekezdésének, ugyan-
akkor az EJEE taxatíve felsorolja őket az 5. cikk a-f. pontjaiban. 

III. E jogok magyar vonatkozásai 

A szabadsághoz és közvetetten a személyi biztonsághoz való jogot 
érintő szabályokat a hatályos magyar jogszabályok közül Büntető-
eljárásjogi törvény (a továbbiakban Be.),16 a Rendőrségről szóló tör-
vény,17 valamint a Büntetés-végrehajtási Kódex18 tartalmazza. A sza-
badságot legsúlyosabban érintő intézkedések: az őrizetbe vétel, az 
előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az egyéb 
intézkedések közül kiemelhető a lakhelyelhagyási tilalom, az útlevél 
elvétele,19 az elővezetés, a motozás és még tovább folytathatnám a 
felsorolást. 

1. A szabadságelvonás 

Először is – röviden – az őrizet20 fogalmát szeretném tisztázni. Az 
őrizet alatt olyan személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedést 
értenek, amelynek az a feladata, hogy addig is biztosítsa a terhelt je-
lenlétét, amíg annak ügyében a jogszabály szerinti intézkedés meg 
nem történik.21 Ez a biztosítás értelemszerűen fizikai jellegű és fogal-
mi eleme a kényszer esetleges alkalmazása. A magyar gyakorlathoz e 
tekintetben hasonló német szabályozás értelmében például csak akkor 
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beszélhetünk szabadságkorlátozásról, ha ahhoz tényleges kényszer 
járul.22 

Az itt tárgyalt alapvető jogok közül – az 5. cikk 1. § alapján – az 
egyén szabadsághoz való joga a letartóztatással és az őrizetbe vétellel 
szembeni védelmet jelenti, míg a személyi biztonsághoz való jog az 
előbb említett szabadságba történő önkényes beavatkozással szemben 
nyújt védelmet.23 Az önkényesség tilalma abszolút jellegű kötelezett-
séget jelent az államhatalom számára, s ez alól a korlátozásnak az 5. 
cikk a-f. pontjaiban felsorolt jogszerű esetei nem mentik fel a hatósá-
gokat. 

Az őrizet és az előzetes letartóztatás szabadságelvonó intézkedés-
nek minősül. Ezzel kapcsolatban azonban először azt kell megvilágí-
tani, hogy mi tekinthető szabadságelvonásnak.24 Az alapján, hogy 
mennyiben korlátozza az érintett mozgáshoz való szabadságát, hogy 
milyen hosszú időtartamot jelent a korlátozás és mi jellemzi az adott 
személy általános helyzetét,25 a szabadságelvonás fogalma nagyjából 
behatárolható. A büntetés-végrehajtási intézetben, vagy esetleg rend-
őrségi fogdában foganatosított fogvatartást, továbbá a házi őrizetet,26 a 
kényszerlakhely kijelölését,27 sőt még – a katonai szolgálatot teljesítő 
személyekre vonatkozó – ún. szigorú elzárást is annak kell tekinteni. 
A házi őrizet azért tartozik ebbe a körbe, mert a felügyelet jelentős 
mértékben a külvilággal való kapcsolattartást korlátozza. Ezzel szem-
ben az éjszakára elrendelt kijárási tilalom, vagy az a helyzet, amikor 
valaki lakóhelyét – tágabban értelmezve – engedély nélkül nem hagy-
hatja el, nem tekinthető elvonásnak,28 csak korlátozásnak. 

Itt kell megemlíteni a szabadságvesztés büntetésüket töltő azon 
személyek esetét, akik meghatározott okokból újabb intézkedéseket – 
pléldául fogdafenyítést – kötelesek eltűrni.29 Ezek azonban már nem 
minősülnek szabadságelvonásnak, hiszen nem lehet olyan személyek-
től elvonni a szabadságukat, akik már eleve meg vannak fosztva tőle. 
Mindezen intézkedések tehát csak a szabadságot korlátozó kényszer-
intézkedések.30 Ez azonban csak az egyik megközelítési lehetőség, 
mivel a szabadságjogot olyan alapjognak is tekinthetjük, amitől senkit 
sem lehet teljesen megfosztani, ugyanis egy minimális mértékű sza-
badsága mindig adott lesz. Ilyen értelemben az előbbi álláspont alap-
ján a szabadságvesztő büntetésüket töltők szabadságelvonása – korlá-
tozása esetében is fokozatokról lehet beszélni. Ide értendő az, aki mo-
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zoghat az udvaron, vagy akinek a magánzárkában alig van mozgáste-
re.31 Ebből következően tehát az elnevezés – szabadságvesztés bünte-
tés – nem fedi a valóságot, mivel ez ennél jóval bonyolultabb problé-
ma, s nem lehet ennyire leegyszerűsíteni. 

A nemzetközi egyezmények ezzel kapcsolatban egy általános kvótát 
állítanak fel, amelynek keretében a részes államok hatóságai viszony-
lag széleskörű diszkrecionális hatáskörrel rendelkeznek, vagyis mesz-
szemenően érvényesül a „mérlegelési jogosultság” (margin of 
appreciation).32  

2. A szabadságelvonás korlátai 

A szabadságelvonásnak korlátait a nemzetközi dokumentumok neve-
sítik, a magyar szabályozási rendszerben inkább csak a büntetőjog és 
a büntető-eljárásjog foglalkozik vele. Valakit őrizetbe venni például 
csak kétirányú alapos gyanú (in rem/in personem) esetén, bűncselek-
mény elkövetése megakadályozása érdekében, vagy szökés elkerülése 
miatt lehet. Mindazonáltal véleményem szerint az Alkotmányban is 
helye lenne a részletesebb kibontásnak. 

Az őrizettel, illetve az előzetes letartóztatással kapcsolatban a jogi 
környezetben igen fontos garancia szerepel, mégpedig, hogy ezeket az 
intézkedéseket kizárólag céljuk pontos megnevezésével lehet fogana-
tosítani. E kitétel voltaképpen a „haladéktalanul bíró, vagy törvény 
által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé állítást”33 fog-
lalja magában. Következésképpen nem feltétlenül csak bíró lehet az 
eljáró és döntéshozó szerv. A Strasbourgi Bíróság döntéseivel össz-
hangban viszont elengedhetetlen, hogy a döntéshozó szerv ne legyen 
függőségi viszonyban sem a végrehajtó hatalommal, sem pedig a fe-
lekkel.34 

„A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett sze-
mélyt a lehető legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, 
vagy bíró elé kell állítani”, mondja az Alkotmány. Itt konkrétan szere-
pel a „bíró” kifejezés, ami alapján azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy ez a személy sem ügyész, sem katonai ügyész, vagy államigaz-
gatási szerv tisztségviselője nem lehet. E személyeknek vagy szervek-
nek csak annyiban van szerepük, hogy például az előzetes letartózta-
tást a büntetés-végrehajtási bírónál az ügyész kezdeményezi. 
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A szabadság megvonására csak jogerős bírói ítélet alapján kerülhet 
sor. Lehetséges azonban a bírói döntés előtti szabadságelvonás, illetve 
korlátozás, ami azonban a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek35 szá-
mít. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a szabadságelvonással 
elérni kívánt célok másképp nem valósíthatók meg. Ez az eset alkot-
mányosnak tekinthető, mivel az államhatalmat képviselő hatóságok-
nak hatékony eszközökre van szükségük e cél elérése érdekében. Kö-
vetkezésképpen az előzetes letartóztatásnak – mint már említettem – 
szükségesnek kell lennie, de nem történhet büntetés céljából. Csakis a 
megelőzés érdekében alkalmazható, továbbá szükségességét ésszerű 
okokkal kell alátámasztani.36 Ez az intézkedés ugyanakkor megtorló 
jellegű sem lehet. Az ezzel kapcsolatos követelményeket az Alkot-
mánybíróság értelmező tevékenysége során állapította meg. Mindezen 
intézkedések vagy a szabadságtól való megvonáshoz vezetnek – ami-
nek olyan antiszociális magatartás az alapja, ami „veszélyes a társada-
lomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli”37 – vagy pe-
dig a szabadlábra helyezéshez.38 

A szabadságelvonás alkalmazása nem lehet diszkriminatív, az előze-
tes letartóztatásba helyezett személy szabadsága csak a sikeres eljárás 
és az intézményi garanciák biztosítása érdekében korlátozható, és 
csakis a szükséges mértékben.39 Az előzetes letartóztatás tehát fogal-
milag nem büntetés és nem is lehet az, így – mint ahogy az Európai 
Büntetőszabályzat40 91. §-ából is kiderül – összhangban van a magyar 
jogrendszerben is fundamentumként szereplő ártatlanság vélelmé-
vel.41 Ez az alapelv a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való 
alapvető jogok egyik fontos garanciájának tekinthető.  

Léteznek még ezen kívül speciális esetek, mint a pszichiátriai bete-
gek őrizete – erre külön kitérek – és a kiadatási vagy kiutasítási őrizet. 
Az utóbbi esetben az ehhez kapcsolódó indokok alapján letartóztatott 
személyeket nem illeti meg az EJEE 5. cikk 3. § előírása, sem pedig a 
fair eljárásra vonatkozó garanciák.42 Az eljárás időtartama sincs pon-
tosan meghatározva. Egyszerűen a lehető leggyorsabban le kell foly-
tatni, s bizonyos esetekben még a határállomást sem hagyják el, mind-
ezekből kifolyólag pedig a habeas corpusra vonatkozó jogaikat sem 
tudják érvényesíteni. A hatóságoknak az eljárás során a megfelelő 
gondossággal43 kell eljárni, és csak az ezzel kapcsolatos panaszok 
esetében vizsgálódnak a strasbourgi szervek. 
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IV. E jogok garanciái 

Garanciákat jelentene – illetőleg gyakorlati szinten jelent – a hozzá-
tartozók értesítése, a védővel, vagy nagykövetségi tisztviselővel való 
kapcsolattartás lehetősége. A nemzetközi szabályozásban a következő 
elemek léteznek: az előzetes letartóztatásban lévő személynek joga 
van arra, hogy különálló helyiségben helyezzék el, joga van dolgozni 
– de erre nem kötelezhető – könyveket, újságokat szerezhet be, illető-
leg saját orvosával, fogorvosával kezeltetheti magát.44  

Az EJEE még csak meg sem említi, hogy az előzetes letartóztatot-
takra eltérő bánásmódot kellene alkalmazni, ezen túlmenően a ma-
gyar, törvényi szintű szabályozás sem foglalkozik vele különösebben. 
Mindezek a körülmények és az egyéb objektív okok – ideértve az el-
helyezési lehetőségeket, a fogdák nagyságát, illetve az elkülönítési 
lehetőségeket – folytán a letartóztatottak rosszabb feltételek között 
élnek, mint az elítéltek, vagy legalábbis nem a helyzetük alapján őket 
megillető viszonyok szerinti az elhelyezésük. Ebből kifolyólag a kri-
minális fertőzés veszélye45 igen nagy. Az itt felsorolt tényezők hozzá-
járulnak ahhoz, hogy – sokszor igen jelentősen – sérül az emberek 
személyes szabadságához és személyi biztonságához való joga, és 
alkotmányellenes helyzetek, visszásságok potenciális kialakulására 
van lehetőség. Növeli a veszélyt az a tény, hogy az alkotmányos véde-
lem is csak átfogó szabályozásban manifesztálódik. 

A hatályos Alkotmányban ugyanis csak egyetlen olyan szakasz ta-
lálható, amely kifejezetten tartalmaz kritériumokat a bánásmóddal 
összefüggésben. „Minden embernek veleszületett joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen 
megfosztani”,46 és „kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbá-
násnak vagy büntetésnek alávetni, és … orvosi vagy tudományos kí-
sérletet végezni”.47 Az Alkotmány az 54. § és az 55.§ szakaszokat nem 
hozza közvetlen összhangba, s garanciális vonatkozásban sem vezeti le 
az egyiket a másikból, habár ezt a Polgári és Politikai Jogok Nemzet-
közi Egyezségokmánya48 (a továbbiakban: PPJNE) megteszi.49 A 
szakirodalomban olyan álláspont is megfogalmazódott, miszerint el-
képzelhető lenne ez alapján az alkotmányi rendelkezéseknek az egy-
másra vonatkoztatása.50 Ugyanakkor elmondható, hogy abból, misze-
rint valamely nemzetközi okmány összhangba hozza a két fogalom-
rendszert, nem feltétlenül következik az alaptörvényen belüli igazodási 
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kényszer. Erre ugyanis függetlenül a kötelező nemzetközi szerződé-
sektől lehetőség van, vagyis az Alkotmány alatt elhelyezkedő jogalko-
tási aktus szabályozási tartalma nem feltétlenül jelent az alaptörvény 
vonatkozásában alkalmazkodási szükséghelyzetet.  

További fontos garanciaként értékelhető a „haladéktalan tájékozta-
tás”,51 amelyet a nemzetközi dokumentum még „az érintett által értett 
nyelven” történő mozzanattal is kiegészít. Elvileg az azonnali – az 
őrizetbe vételkori – tájékoztatás a legbiztonságosabb és a legcélrave-
zetőbb,52 mivel ezzel lehet leginkább kiküszöbölni a visszaélésre okot 
adó momentumokat. Az őrizetbe vétel közvetlen indokát kell az érin-
tettel közölni, de az azt alátámasztó adatok, információk tudomására 
hozatalára nincs szükség. 

A tájékoztatás egy másik megközelítési módja, hogy Az őrizetbe 
vettnek joga van a hozzátartozóját vagy az ügyvédjét távbeszélőn fel-
hívni, és közölni velük az őrizetbe vétel tényét. E garanciális elemek-
nek feltétlenül érvényesülnie kell, bár ezt a magyar alkotmányi szabá-
lyozás expressis verbis nem tartalmazza, és időhatározók is csak az 
eljárásra, illetőleg a döntéshozatalra vonatkozóan találhatók. Az Al-
kotmányban53 csupán olyan rendelkezés van, ami a tisztességes eljá-
rással kapcsolatos követelményt fogalmazza meg. E szabály a szabad-
ságkorlátozásra irányuló eljárás keretrendjének is tekinthető,54 de saj-
nos ez sem jelent teljes védelmet, főleg azért nem, mert az alkotmányi 
szabályozás nem csak a szabadságkorlátozással kapcsolatosan értel-
mezhető keretként, hanem más alapjoggal összefüggésben is, így még 
inkább átfogó jellegű. Éppen ezért lenne indokolt alkotmányi keretek 
között is szabályozni az őrizetbe vett, letartóztatott személy ezen spe-
ciális jogát. 

Az őrizettel kapcsolatban elemezni lehet még az őrizet időtarta-
mát.55 Az alaptörvény erre vonatkozóan sem tartalmaz szabályozást. 
A strasbourgi szervek elé ezzel kapcsolatban számos panasz kerül. „A 
hatályos magyar büntetőeljárás az őrizetbe vétel időtartamának maxi-
mumát 72 órában határozza meg.”56 Nehézségeket jelent az is, amikor 
ebbe a 72 órába beleesik valamely ünnepnap és hétvége is. A nemzet-
közi gyakorlat alapján azonban a határidőbe ezeket is bele kell számí-
tani.  

A tárgyaltakon kívül az Alkotmány által nevesített további garancia 
is létezik.57 Eszerint a törvénytelen58 fogvatartás áldozata kártérítésre 
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jogosult.59 Bár viszonylag részletesen meghatározott szabályozásról 
van szó, ugyanakkor bizonyos jogalkalmazási problémákat is felvet, 
mivel csak a törvénytelenséghez kötött eseteket szabályozza, ugyan-
akkor a jogszerű, törvényes szabadságkorlátozás, sőt elvonás is okoz-
hat sérelmet. Ezen túlmenően ez az alkotmányi rendelkezés csak a 
hatóságok által okozott jogsérelmekre utal, és nem általánosít,60 pedig 
ilyen visszásságok akár magánszemélyek között is kialakulhatnak. 
Részletesebb rendelkezéseket, valamint in concreto a személyek közöt-
ti jogi, polgári ügyekben található kártérítés és kártalanítás egyes ese-
teit, illetőleg összevetésüket, különbségeiket a Polgári Törvénykönyv 
(a továbbiakban: Ptk) tartalmazza, továbbá az Alkotmány rendelkezé-
sei alapján keletkező kártérítési igénynél irányadó anyagi szabályokat 
is a Ptk. foglalja magában.61  

V. Összegzés 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az előzetes letartóztatás, illet-
ve az őrizet végrehajtására nem találunk részletszabályokat az alaptör-
vényben. Következésképpen az Alkotmány csak keretszabály jellegű, 
de ez nem feltétlenül jelenti a helyes megoldást. Ezzel a megállapítás-
sal szembe kerül azonban az is, hogy ha még tovább bővítik a jogalko-
tók a szabályozást, és engednek a részletezés felmerülő követelménye-
inek, akkor ez a folyamat akár az Alkotmány kereteit is szétfeszítheti. 
Megállapítható tehát, hogy nehéz a választás és ehhez a lehető legszé-
lesebb körű figyelemmel kell eljárni. Ugyanakkor a nemzetközi szabá-
lyozás mellett a belső jognak is követelményeket kell felállítania. Arra 
is tekintettel kell lenni, hogy minél alaposabban rendelkezik az Al-
kotmány valamely alapjogról, annál inkább kizárja annak lehetőségét, 
hogy bármely jogszabály ellentétes normákat tartalmazzon az alaptör-
vényi szabályozáshoz képest.62 Megállapítható tehát, hogy hatékony 
védelmet csak az alaptörvény tud nyújtani, mint kötelező igazodási 
pont.63 

C. A habeas corpus intézményének magyar vonatkozásai 

A habeas corpus, mint terminus technicus először a XVII. században 
jelent meg, mégpedig törvényként: Habeas Corpus Act 1679. Az an-
golszász jogrendszer egyik legrégebbi szabadsága, illetőleg alapelve 
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nyert ekkor ily módon kifejezést. Angliában a habeas corpus intézmé-
nye a bíróságon kívüli hatóságok általi, szabadságelvonással járó visz-
szaélések elkerülésére alakult ki.64 Abban az időben ugyanis a későbbi 
bírósági döntésre hivatkozva súlyosan méltánytalan ideig tudták a 
nyomozóhatóságok fogva tartani az érintett személyeket, melynek 
kiküszöbölése elkerülhetetlenné vált. A habeas corpus eredetileg és 
szószerinti értelmezésében azt jelenti: „Legyen tiéd a test!”  

I. A habeas corpus nemzetközi környezete 

A különböző államok másképpen értékelik ezt az intézményt és más 
módon, illetve más célok elérése érdekében alkalmazzák. Összehason-
lítási alapként néhány példát lehetne megemlíteni. A habeas corpust 
az Egyesült Államokban leginkább arra használják, hogy ily módon a 
jogerős bírósági ítéleteket alkotmányossági aggályokra hivatkozva 
megtámadják. Az ír gyakorlat hasonlít az előbbire, hiszen ott is a jog-
erős ítéletek megtámadhatósági tényállásaként jelenik meg. Itt azon-
ban általában alapvető eljárási vagy jogalkalmazási hibákra hivatkoz-
nak.65 Kanadában is igen széles körben alkalmazzák a habeas 
corpusra hivatkozást.66 Ezeknek az országoknak az „alkotmányai” 
kifejezetten tartalmazzák a habeas corpust. Anglia nemcsak mint 
származási forrás emelhető ki, hanem azért is, mert ott ennek az eljá-
rásnak akkor is helye van, ha az érintett nincs fizikai értelemben őri-
zetben, hanem óvadék ellenében szabadlábon védekezik.67 Egyes jog-
rendszerek olyan megoldásokkal is próbálkoznak, hogy ezt az intéz-
ményt a bírói döntés, eljárás felülvizsgálatára is kiterjesszék. Ennek az 
ellenpólusa is megjelenik, hiszen a kontinentális jogászok számára ez 
a lehetőség még rendszeridegen.68 

A nemzetközi közösség elfogadja a habeas corpus intézményének 
létjogosultságát, és az egyes részes államok önállóan döntik el, hogy 
milyen mértékben nevesítik és alkalmazzák azt saját belső jogi szabá-
lyozásuk során. Az 1950. évi EJEE a következőképpen rendelkezik: 
„Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott 
minden személynek joga van olyan eljáráshoz, amelynek során őrizet-
be vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és 
törvényellenes őrizetbe vétel esetén szabadlábra helyezését rendeli el”. 
A habeas corpus a szövegben nem került expressis verbis nevesítés-
re.69 Ennek ellenére olyan következtetésre is lehet jutni, hogy – tekin-
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tettel az eljárásnak lényegére – az őrizetbe vett személynek joga van 
az őrizete törvényességének tisztázása végett bírósághoz fordulni. 

II. A habeas corpus magyar szabályozása 

A magyar jogrendszerben az eljárási szabályokat erre vonatkozóan a 
Büntető-eljárásjogi törvény70 tartalmazza. A szakirodalomban azon-
ban olyan nézet is felmerült, miszerint e tény önmagában még nem 
alapozza meg azt, hogy a habeas corpus eljárásról van szó. E nézet 
képviselői szerint két dolog említhető e feltételezés ellen: az egyik az, 
hogy ezt az intézményt alapvetően nem csak büntetőügyekben lehet 
alkalmazni, a másik pedig, hogy ha az előzetes letartóztatással a 
habeas corpus megvalósulna, akkor felesleges lenne róla külön ren-
delkezni.71 Ezek a megállapítások megfelelnek a valóságnak, azonban 
mégsem jelentik azt, hogy az alaptörvénynek nem kellene külön al-
kotmányjogi fogalomként nevesítenie. A magyar Alkotmány azonban 
a „lehető legrövidebb időn belüli szabadon bocsátással, vagy bíró elé 
állítással”72 rendelkezik a habeas corpusról, de ezt a terminus 
technicust kifejezetten nem tartalmazza.73 Ezek alapján ez az eljárás 
az alaptörvénynek a szabadságtól való önkényes megfosztás elleni 
egyik kiemelkedő garanciaeleme.74 

Itt kell tisztázni, hogy eljárásjogi szempontból mi a különbség őrizet 
és előzetes letartóztatás között. „Az előzetes letartóztatást megelőző 
szabadságelvonás az őrizetbe vétel”.75 Az előzetes letartóztatás elren-
delése hosszú időn keresztül az ügyész feladata volt, ma már bírói 
hatáskör. Ahhoz is joga van mindenkinek, hogy a bírói útra tartozó 
ügyét független és pártatlan bíróság tisztességes eljárás keretében ész-
szerű határidőn belül elbírálja.76 A törvény szövegéből az következik, 
hogy a habeas corpus eljárás automatikusan indul, de az intézmény 
egyik fundamentális jellemzője, hogy az érintett személynek ezt ké-
relmeznie kell. Ugyanakkor a kérelmezés lehetősége csak azoknak a 
személyeknek a körére vonatkozik, akik ténylegesen fizikai értelem-
ben őrizetben vannak. A kérelem arra irányul, hogy az őrizet körül-
ményeit kivizsgálják, sőt felülvizsgálják, és törvénytelenség esetén 
elrendeljék a szabadlábra helyezést. Amennyiben a hatóság ez idő 
alatt az érintett személyt szabadon bocsátja, akkor a kérelem tárgyta-
lanná válik.77 Ha azonban ismét őrizetbe veszik, újból megnyílik a 
habeas corpus kérelmének lehetősége.78 
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Végezetül elmondható egyrészt, hogy a magyar habeas corpus sza-
bályozás lényege szerint megfelel ugyan a nemzetközi dokumentu-
moknak és gyakorlatnak, de egyelőre ezt az intézményt az EJEE és a 
PPJNE részletesebben szabályozza. Másrészt megállapítható, hogy az 
igazi habeas corpus a magyar alaptörvényben expressis verbis nem 
szerepel. 

III. A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog  
speciális korlátainak néhány vonatkozása 

E rész témája a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog 
speciális korlátainak rövid áttekintése. A szabadságot legsúlyosabban 
érintő és egyben korlátozó intézkedések: az őrizetbe vétel, az előzetes 
letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az egyéb intézke-
dések közül kiemelhető a lakhelyelhagyási tilalom, az útlevél elvéte-
le,79 az elővezetés, a motozás stb. Mindezek az intézkedések a speciá-
lis alanyi körökkel kapcsolatban is megjelennek, sőt a jogalkalmazás-
ban jóval hangsúlyosabb szerepet kapnak. A korlátozás paramétereit a 
jogalanyok köre determinálja. A jogirodalom számos módon csopor-
tosítja a jogalanyokat. Minden egyes szerző – aki az ezzel kapcsolatos 
kérdéskörrel foglalkozik – kialakítja a maga számára leginkább elfo-
gadható megoldást. A magam részéről a továbbiakban általános és 
speciális jogalanyokra választom szét őket – a dolgozat témájával 
összefüggésben. Az általános alanyi kör itt azokat a természetes sze-
mélyeket foglalja magában, akiknek bűncselekmény elkövetése miatt, 
vagy bűncselekmény elkövetésének közvetlen megakadályozása cél-
jából, továbbá el nem végzett feladat behajtása végett, korlátozzák 
szabadságukat, még súlyosabb esetben meg is vonják. A speciális ala-
nyok közé a kiskorúak az elmebetegek, az alkoholisták, a 
kábítószerélvezők, a csavargók és a külföldiek tartoznak,80 mert kivé-
teles életkörülményeik következtében különleges helyzetben vannak, 
amire a jogi szabályozás is figyelmet fordít. E speciális alanyi körből 
ebben a részben az elmebetegeket, a HIV fertőzötteket és a gyermeke-
ket emelem ki. 
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1. A szabadsághoz és biztonsághoz való jog érvényesülésének  
problematikája az elmebetegek vonatkozásában 

1) Fogalmi bizonytalanságok  

A nemzetközi szabályozás – ezen belül a nemzetközi dokumentumok 
– és az eljáró szervek nem vállalják fel annak a felelősségét, hogy de-
finiálják, mi is az elmebetegség. Arra hivatkoznak, hogy a pszichiátria 
és a különféle gyógymódok fejlődésével, a társadalmi értékítéletek 
változásával párhuzamosan módosul az elmebetegség fogalma.81 Ezt a 
felfogást a magyar jogrendszer is átveszi, jóllehet nem biztos, hogy ez 
a legmegfelelőbb módszer. Ezt az is tanúsítja, hogy a strasbourgi 
szervek elé a leggyakrabban ilyen esetek kerülnek. Az egyik fogalmi 
meghatározás így hangzik: „az elmebetegség, mint kóros elmeállapot, 
magában foglalja mind a felismerési, mind az akarati képesség teljes 
vagy részleges hiányát.”82 Ez a definíció koncentrálja a lényeget, amit 
a gyakorlatban is hasonlóképpen értékelnek. 

Indokolt tehát vizsgálni, hogy mi tekinthető kóros elmeállapotnak, 
és mi nem. Bizonyos körülírásokat a magyar büntetőjog és a büntető-
eljárásjog is ad. Mindenképpen ez a probléma szolgáltatja a legtöbb 
lehetőséget a visszaélésekre, hiányosságok és visszásságok kialakulá-
sára. Mindenki másképp ítéli ugyanis meg, hogy mi az a szint, amit 
már kórosnak és az elmebetegség fogalomkörébe tartozónak tekint. E 
felfogásnak is vannak következményei, amelyek szorosan összefügg-
nek a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való alapvető joggal. 

Az itt tárgyalt alapvető jog emberi jog minden embert megillet, eb-
ből kifolyólag a pszichiátriai betegeket is. Az elmebetegek jogainak 
védelme kiemelkedő fontosságú, mivel olyan emberekről van szó, akik 
jogaik érvényesítése kapcsán betegségükből kifolyólag korlátozottak. 
Az ombudsman is kiemeli, hogy a szabadsághoz és személyi bizton-
sághoz való joguk ezeknek az embereknek nem azonos a társadalom 
többi tagjával, továbbá jogérvényesítő képességük is kisebb, ezért a 
biztosnak is az a véleménye, hogy panaszaikat gondosabban kell vizs-
gálni és helyzetüket hivatalból is ellenőrizni kell.83 Mi a teendő akkor, 
ha egy ilyen deviáns viselkedésű, beilleszkedési zavarokkal küzdő 
egyén a társadalom valamely tagjának, vagy tagjainak az életét, testi 
épségét vagy egészségét – akár közvetlenül is – veszélyezteti, tekintet-
tel arra, hogy a védelemre minden embernek joga van? E jogok korlá-
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tozhatósága ezen a ponton lép be. Az elmebeteg egyénnel szemben 
kényszerintézkedésként kényszergyógykezelést, vagy – alkoholisták 
vonatkozásában – kényszergyógyítást lehet alkalmazni,84 amelyek a 
szabadságjogok egyik legsúlyosabb korlátozásának minősülnek. Ezen 
felül elrendelhető az elmeállapot megfigyelése, ami szintén a szabad-
ság korlátozását, illetve megvonását vonja maga után. 

 
2) Az elmebetegek szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogát ért  
visszásságok 

Mielőtt rátérnék a pszichiátriai betegek szabadsághoz és személyi biz-
tonsághoz való joga megvonásának, korlátozásának alapvető eseteire, 
arról is szólnom kell, hogy magának az intézetnek az eljárása milyen 
módon okozhat visszásságokat a betegek jogaival kapcsolatosan. E 
problémák leginkább ezeknek az embereknek az életkörülményeiket 
érintik, amivel kapcsolatosan számos panaszt nyújtanak be. A pszichi-
átriai otthonbeli ellátás határozatlan időtartamát gyakran végleges, a 
beutalt haláláig tartó időszakként értelmezik, ami szemben áll az in-
tézmény lényegével.85 Előfordult, hogy a gyámhatóságok a cselekvő-
képességet kizáró gondnokság alatt álló beteg javait, ingatlanait a 
gondnok kérésére elidegenítették, vagy az eljáráshoz hozzájárultak.86 
Az ombudsman olyan szabadságkorlátozó intézkedésekkel is találko-
zott – pl. a hálós ággyal,87 a ruhamegvonással, a bezárással, a kimenő 
megvonásával – ami egyrészt indokolatlan, másrészt – és ez a fonto-
sabb – jogellenes, és emiatt elfogadhatatlan.88 Abban az esetben is az 
alapvető jog sérelmével lehet találkozni, amikor az intézetbe beutalt 
belátási képességében korlátozott, de cselekvőképességet érintő gond-
nokság alá nem helyezett személlyel íratnak alá olyan gondozási szer-
ződést, amelyben vállalja, hogy élete végéig bentlakásos ellátásban 
részesül.89 A biztos eljárása során az Alkotmány 55. § (1) bekezdésé-
ben foglalt alapjog esetében visszásságot állapított meg azzal a pa-
nasszal kapcsolatosan, hogy egyes intézetek nem engedélyezték a la-
kóknak az ápoló-gondozó otthon kísérő nélküli elhagyását.90 

3) A korlátozás lehetőségei és néhány eljárási eleme 

Az elmebetegség két esetkörben hangsúlyos: egyrészt, amikor a kóros 
elmeállapotú személy bűncselekményt követ el – ami lehet súlyosabb, 
vagy enyhébb megítélés alá eső – illetőleg próbál meg elkövetni, más-
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részt, amikor az egyén önmagára vagy társaira nézve, állapotából ki-
folyólag veszélyes. Az állam mindkét esetben köteles fellépni és illeté-
kes szervei útján eljárni, mindvégig szem előtt tartva az eljárás alapve-
tő kritériumait: a szóban forgó személynek az elmezavar jeleit meg-
bízható módon91 kell mutatnia, amit objektív orvosi szakértői véle-
ménynek kell alátámasztania; az elmezavarnak olyan mértékűnek kell 
lenni, ami megköveteli a nem önkéntes alapú elkülönítést; a 
fogvatartás tartamát az elmezavar tartamának kell meghatároznia.92 

A veszélyeztető magatartású személyt tehát őrizetbe lehet venni, 
vagyis személyi szabadsága korlátozható. Erről azonban az orvost – a 
jóváhagyás megszerzése céljából – minden esetben 2 órán belül értesí-
teni kell, amelynek elmaradása esetén az őrizetbe vételt haladéktalanul 
meg kell szüntetni.93 Ha a beteget pszichiátriai intézetbe szállítják, 
akkor 24 órán belül el kell rajta végezni a szükséges orvosi vizsgála-
tokat,94 különben sérülnek a beteg alapvető jogai, és visszásság álla-
pítható meg. Az érintett személy szabadsága az ilyen intézetekben is 
csak a szükséges mértékben korlátozható, és gondoskodni kell a biz-
tonságáról is. Védeni kell bármely önkényes beavatkozástól, ugyanis 
az ilyen emberek teljesen kiszolgáltatottak, mentálisan és fizikai érte-
lemben is védtelenek, jóllehet a szükségesség és arányosság egyensú-
lya itt kissé eltolódni látszik az általánoshoz képest. 
Őrizetbe vétel esetén itt is megjelenik az Alkotmány 55. § (2) be-

kezdésébe foglalt garancia, miszerint a bíróságnak a lehető legrövi-
debb időn belül el kell járnia. Ugyanez a követelmény – csak még 
szigorúbban – az EJEE-ben95 is megfogalmazódik. A bíróság, ha 
megalapozottnak látja – a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára 
– „a terheltet elmegyógyintézetbe utalhatja, ha a szakvélemény szerint 
elmeállapotának hosszabb megfigyelése szükséges”.96 Ez 1 hónapig 
tarthat és még további 1 hónappal meghosszabbítható. A megfigyelést 
általában polgári kórház elmeosztályán végzik, de ha előzetes letartóz-
tatásban volt az érintett, akkor az Ideiglenes Megfigyelő és Elmegyó-
gyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.97 A bíróság továbbá súlyo-
sabb megítélés alá eső esetekben kényszerintézkedésként még az ítélet 
előtt elrendelheti a terhelt ideiglenes kényszergyógykezelését, amely-
nek célja a gyógykezelés minél előbbi megkezdődése, és ezáltal újabb 
bűncselekmény elkövetésének megakadályozása.98  
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Fontos megemlíteni, hogy az elmebetegekkel szemben alkalmazott 
szabadságkorlátozás vegyes jellegű intézkedés. Egyrészt punitatív 
(büntető) jellegű, azokkal szemben, akik bűncselekményt követtek el, 
vagy megkísérelték azt elkövetni, másrészt preventív (megelőző) jel-
legű a gyógyítás, állapotjavítás vagy legalábbis szinten tartás és köz-
vetetten a veszélyhelyzet elkerülése céljából. A bűncselekmény elkö-
vetője az elmeállapotra vonatkozó beszámítási képességének idősza-
kos vagy permanens hiánya miatt nem büntethető, mivel a kóros el-
meállapot büntethetőséget kizáró ok.99 Esetlegesen – bizonyos körül-
mények fennálltakor – a büntetés korlátlanul enyhíthető. A kóros el-
meállapotú bűnelkövetőt megilleti a gyanúsítottra, illetőleg a vádlott-
ra vonatkozó összes garancia, így ebben a magyar jogrendszer hason-
lít a nemzetközi szabályozásra. Hasonlít továbbá abban is, hogy na-
gyobb védelmet biztosítanak azoknak az elmebetegeknek, akik vala-
milyen fokú „társadalomra veszélyes cselekményt”100 követtek el, 
azokhoz képest, akiket a gyógyítás és az önveszélyeztetés megakadá-
lyozása, megszüntetése céljából tartanak fogva. Ez véleményem szerint 
érthetetlen és indokolatlan, mivel a másik speciális jogalanyi kör is 
ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben van, ugyanúgy szüksége van a 
védelem biztosítására. Ez a gondolat elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy 
nem lehet-e ebben a helyzetben alkotmányellenességről beszélni, mi-
vel voltaképpen ennek a körnek a tagjait ezzel a gyakorlattal diszkri-
minálják. A bűncselekménynek minősülő cselekmény antiszociális 
elkövetői 5 napon túl csak bírósági döntés alapján tarthatók fogva és 
elmeállapotuk megfigyelésével kapcsolatos szabadságelvonásukról is 
csak bíróság határozhat.101 Ezzel szemben az igazgatási szerv által 
elmeosztályon elhelyezett beteg fogvatartásának bírósági ellenőrzésére 
csak a felvételt követő 8 héten belül kellett sort keríteni.102 Ez a meg-
különböztetés alaptalannak tűnik, ugyanis mindkét esetben az Alkot-
mányban rögzített alapvető jogok korlátozásáról van szó, amelyet csak 
a szükséges mértékben és ideig lehet fenntartani a személytől és cse-
lekményétől függetlenül. 

4) A korlátozás garanciái 

Garanciának minősíthető a bíróságnak felülvizsgálati joga. A nemzet-
közi jog lehetővé teszi, hogy a bírói tanács ügyvédből, orvosból álljon 
és csak a vezetője legyen bíró.103 Magyarországon ez még bíróból 
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vagy bírákból álló testületet jelent. A bírósági eljárás során a bíróság-
nak biztosítania kell, hogy az elmebeteg érintett személyesen jelenjen 
meg a bíróságon. Az elmebetegek jelenléti joga különleges helyzetük-
ből következik. A bíróság az intézet vezetőjétől és – ami garanciális 
jelentőségű – szakértő orvostól kér szakvéleményt arra vonatkozóan, 
hogy a beteg a meghallgatáson való részvételhez megfelelő állapotban 
van-e. Ha a vélemény alapján nincs olyan állapotban, hogy megjelen-
jen, akkor a bíróság eltekint, illetve eltekinthet a személyes megjele-
néstől. Az elmebetegnek ilyen esetben joga van képviseltetni magát. 

Mivel a kóros elmeállapot lehet időszakos is, ezért felülvizsgálatot 
kell tartani, és javulás esetén gondoskodni kell a szabadságkorlátozás 
megszüntetéséről. A kényszergyógykezelés felülvizsgálatára évenként 
kerül sor, holott ez – ilyen állapot esetén – viszonylag hosszú időnek 
számít. Igaz, ebben az is benne rejlik, hogy büntetőjogilag tilalmazott 
magatartást tanúsítóval szemben járnak el. Ilyen alapon elvárható len-
ne, hogy a szükséghelyzetben (pl. önveszélyeztetéskor) elfogott, és 
bíróság által szabadságától megfosztott személy esetében rövidebb 
időközökben vizsgálják felül a fogvatartás szükségességét, mivel ilyen 
állapot pillanatnyi elmezavar következménye is lehet, vagy akár tragi-
kus, illetve más különleges körülmény – az idegállapot zavara, labili-
tása – is kialakíthatja. Hivatalból ugyanakkor a felülvizsgálatra ilyen-
kor is csak évenként került sor.104 

Biztosítani kell továbbá a beteg személy jogát arra, hogy kifejthesse 
a fogvatartása ellen szóló érveit.105 Önmagában azonban ez a köve-
telmény még nem garantál semmit, mert kimarad belőle annak megha-
tározása, hogy mikor, hol, ki előtt élhet ezzel a jogával. Az elítélt vol-
taképpen a maga véleményét bármikor és bárhol kifejtheti, csak ebben 
a vonatkozásban nem mindegy, hogy az okfejtésnek lesz-e valamilyen 
következménye. Pedig valójában ez a következmény jelentené a bizto-
sítékot. Az ún. fogvatartók nem hallgathatják el a kóros elmeállapotú 
személy elől a fogvatartás okát, időtartamát, fennálló jogait106stb., ha a 
személy olyan állapotban van, vagy olyan állapotba kerül, hogy képes 
az információkat felfogni. Mindemellett felmerül azonban az a kérdés: 
milyen is ez az állapot és ki az, aki döntést hoz abban a kérdésben, 
hogy a pszichiátriai beteg képes-e az információ befogadására és 
megértésére. Ha ugyanis jogosulatlan személy kezébe kerül a döntés 
joga, és ő visszaél vele, azzal újabb jogsérelem alakul ki. E jogon túl – 
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másokhoz hasonlóan – megilleti őket a tájékoztatáshoz, a kártérítéshez 
és a jogorvoslathoz való jog, illetve a habeas corpus által biztosított 
garancia, amely azt tartalmazza, hogy a beteg személyesen vagy jogi 
képviselője útján képviselheti magát a bíróság előtt. 

Végezetül elmondható, hogy a jogrendszer számos utat biztosít a 
speciális jogalanyok védelmére, de ez a védelem, biztonság nem elég 
fokozott, és hiányosságokat is hordoz magában, amelyek sérelmek és 
alkotmányellenes helyzetek okozói lehetnek. Sajnálatos azonban, 
hogy a beteg személyek kénytelenek ezt elviselni. 

2. A szerzett immunhiányos betegség és a szabadsághoz  
és személyi biztonsághoz való alapjog egyes összefüggései 

Bár a szakirodalom a HIV fertőzöttek körét nem nevesíti, mint ezzel 
az alapvető joggal kapcsolatba hozható speciális alanyi kört, vélemé-
nyem szerint mégis érdemes egy kicsit vizsgálódni ebben a kérdésben. 
Ennek oka pedig leginkább a téma aktualitása. Az epidemológusok 
többsége egyetért abban, hogy az AIDS betegség tömeges formában 
valamikor a hetvenes évek táján jelent meg, és az első jegyzett és 
AIDS-es megbetegedésben szenvedő betegként nevesített alanyokra 
vonatkozó adatok is abban az időben láttak először napvilágot. Ennek 
az eseménynek több oka is van, köztük a turizmus elterjedése, az élet-
körülmények és a korszak sajátos jellemzői. 

A szerzett immunhiányos betegségnek ez az alfaja vérátömlesztés-
sel, szexuális úton, továbbá a drogadagolás egyik módszere során ter-
jed. Manapság ugyan sokat foglalkoznak ezzel a témával, és egyre 
több szervezet van, amely ezeknek az embereknek a jogait védi, segíti 
őket hátralévő életük során, mégis még mindig problémát okoz a tár-
sadalom számára az ilyen betegségek kezelése – ideértve a bánásmó-
dot, az emberi viszonyokat – és a társadalom tagjaként való elfogadá-
sa. Általános jelenség és szinte minden országban a különböző bírósá-
gok gyakorlatához hozzátartozó, speciális jogeseteket képező problé-
ma, hogy a HIV-fertőzötteket az egészséges embertársaik – amint 
megtudják, hogy e betegségben szenvednek – kiközösítik. Ezzel azon-
ban nem csak életkörülményeiket nehezítik meg – sőt sokszor a meg-
élhetés lehetőségét is veszélybe sodorják – hanem minden – emberi, 
erkölcsi, érzelmi, értelmi – vonatkozásban diszkriminálják őket. Ezzel 
összefüggésben pedig felmerül a kérdés, hogy miként tudja az ilyen 
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ember folytatni az életét, hogyan tudja valójában gyakorolni a jogait. 
Megállapítható, hogy e betegeknek sérülnek az alapjogai.  

A fertőzés lefolyásával kapcsolatban több szakaszról lehet beszélni. 
A megfertőződés pillanatát követően van egy rövid, akut szakasz, 
majd egy hosszabb, rendszerint évekig tartó időszak, amikor az illető 
tünetmentes, majd ezt egy olyan periódus követi, amikor különböző 
betegségek alakulnak ki. Ezek rendszerint nem veszélyeztetik az éle-
tet, és enyhe lefolyással elmúlnak. A végső stádium, amikor az AIDS-
t olyan másodlagos fertőzések, daganatok kialakulása jellemzi, ame-
lyek előbb-utóbb a beteg életét követelik.107 Mindenképpen tehát az 
esetek többségében egy jelentősen hosszú folyamatról, évekről van 
szó, amely túlságosan is hosszú időszak ahhoz, hogy figyelmen kívül 
hagyjuk. 

„A szerzett immunhiányos tünetcsoport vírusával való fertőzöttség 
megállapítása céljából szűrővizsgálatnak a következő személyek köte-
lesek magukat alávetni: … a büntetés-végrehajtási intézetekben sza-
badságvesztés büntetést töltő személyek; a javítóintézetben elhelyezett 
fiatalok …”.108 Ezzel a rendelkezéssel alapvetően nincs is probléma, 
mivel az intézet és az ott tartózkodó személyek biztonsága érdekében 
a megfelelő egészségügyi előírásokat be kell tartani. A visszásság in-
kább azzal kapcsolatban merülhet fel, hogy a büntetés-végrehajtási 
intézetekbe történő befogadáskor mindenkit HIV-szűrésnek kell alá-
vetni és a HIV-pozitív személyeket elkülönítetten, külön erre a célra 
kijelölt intézetben kell elhelyezni, és ott kell a szabadságvesztés-
büntetésüket végrehajtani.109 Ez egyértelműen a más személyektől 
való elkülönítést jelenti, és magával vonja annak a lehetőségét, hogy 
az elítélt szabadsághoz és biztonsághoz való jogát a kellő mértéknél 
jobban korlátozzák. Egy egyszerű példa e tekintetben: a fertőzött csak 
az arra kijelölt helyen tartózkodhat, amivel a mozgási lehetőségét és a 
más személyekkel történő kapcsolattartását is korlátozzák. 

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy ennek a kérdésnek van 
egy másik oldala is. Mindezzel ugyanis az egészséges embereknek az 
itt tárgyalt és más alapvető joga áll szemben. Abban az esetben, ha 
bizonyos körülmények között nem különítik el a HIV-fertőzötteket, az 
egészséges ember jogai sérülhetnek, ami akár az élet veszélyeztetésé-
vel is járhat. 
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Összefoglalásképpen megállapítható, hogy ennek a problematikus 
témának is számos oldala van, és a szabályozás lényeges pontokban 
még hiányos, nem elég részletes. A dilemma egyelőre egy állandóan 
létező jelenség, amelyre bár folyamatosan születnek új megoldások, a 
személyi szabadság sérelmét magában rejtheti.  

3. A gyermekek védelme a szabadsághoz és a biztonsághoz való  
jog tekintetében 

A speciális alanyi körhöz tartoznak a gyermekek is. Ebben a részben 
arra teszek kísérletet, hogy röviden megvilágítsam, miért fontos a 
gyermekeket még ebből a körből is kiemelni, és rájuk fokozott fi-
gyelmet fordítani. Az általános gyermeki jogok kiemelése az alapjo-
gok történetének legújabb fejleményeihez tartozik.110 Korábban is 
megfogalmazódott az a probléma, hogy a gyermeki alapjogok foko-
zottabb védelmet, odafigyelést, szigorúbb szabályozást igényelnek, de 
ahhoz, hogy tegyenek is ennek érdekében valamit, ahhoz nem rendel-
keztek kellő dogmatikai háttérrel és ezen kívül a gyermeki jogok ki-
kényszerítésével alkalmas eszköztárral. A történelem újabb kori év-
százada során azonban olyan sajnálatos eseményekre került sor, ame-
lyek „meghúzták a vészharangot”. 

Ma már világviszonylatban is kiemelt helyet foglal el ez a kérdés-
kör. Több nemzetközi dokumentum is foglalkozik a gyermekek jogai-
val, de a legfontosabb közülük a gyermekek jogairól szóló New York-i 
Egyezmény.111 Ez a dokumentum expressis verbis nevesíti a gyerme-
kek jogait, és ezeket garanciális védelemben is részesíti. A magyar 
Alkotmány gyermeki jogokat nem tárgyalja részletesen, azt mondja ki, 
hogy “A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a csa-
ládja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondosko-
dásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szük-
séges.”112 Az alaptörvény ezen kívül még a szülők jogairól és az 
anyák védelméről tartalmaz egy-egy mondatot, a részletekről pedig 
külön szabályok rendelkeznek.113  

A gyermek gondozása, nevelése, védelme eredetileg a szülőre há-
rult, és az állam csak akkor avatkozott közbe, ha a szülő nem tudta 
vagy nem akarta teljesíteni a feladatait.114 Mára azonban úgy tűnik, az 
államhatalom elkötelezte magát a családok irányába: ideértendő pél-
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dául a családi pótlék intézménye vagy a többgyermekes családok tá-
mogatása. 

A gyermekek jogairól igazán átfogóan a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (a továbbiakban 
Gyvtv.) rendelkezik. A gyermekek életkorukra és mentális fejlettség-
ükre tekintettel részesülnek fokozott védelemben, mivel nem képesek 
jogaikat a felnőttek módján érvényesíteni, valójában a jogaikkal sin-
csenek tisztában. Ez abszolút kiszolgáltatott helyzetbe sodorja őket 
másokkal szemben, – és sajnos – a gyakorlat azt igazolja, hogy egyes 
emberek ezt a helyzetet ki is használják.115 A gyermek nem csak a 
külvilágban, hanem a családi környezetben is veszélybe kerülhet, akár 
apja (nevelőapja), akár anyja (nevelőanyja) erőszakoskodása által. Az 
Alkotmány kimondja, hogy „a szülőket megilleti az a jog, hogy a 
gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.”116 Ugyanakkor felvet-
hető a kérdés: meddig terjed ez a jog; a nevelés-választásnak vannak-e 
korlátai. Megesett már, hogy egy gyermeket kifulladásig dolgoztattak 
a szülők, nem biztosították számára a tanuláshoz szükséges lehetősé-
geket, holott a körülmények – ha a szülő mindent megtett volna – ezt 
lehetővé tették. Ez azonban csak egy példa a számos más esetből. 

További problémákat jelent, amikor az állam, illetve a hatóság rá-
kényszerül arra, hogy a gyermeket kiemelje a családjából és intézetben 
helyezze el, pedig ez az életforma is komoly veszélyeket rejt a fiatalok 
számára. Véleményem szerint ilyen intézetben nem kapja meg a gyer-
mek maradéktalanul az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket, 
mivel még nagyobb az esély, hogy rossz társaságba keveredjék, to-
vábbá ki van téve az idősebbek, vagy akár a gondozók esetleges önké-
nyének. Mindezek – és egyéb körülmények – azt eredményezhetik, 
hogy 18 évesen egy mentálisan sérült ember lép ki az intézetből. Ezzel 
kapcsolatban azonban felmerül egy másik probléma is: sokan vannak 
úgy, hogy elhagyják az intézetet és nem tudnak mit kezdeni az életük-
kel, nem tudnak a társadalom normális működési rendjébe bekapcso-
lódni, ezért egyszerűen lecsúsznak, a társadalom perifériájára szorul-
nak. Ugyanakkor a szülői fegyelmezés egyik sokszor előforduló esz-
közét a szobafogságot is – véleményem szerint – a szabadságkorláto-
zás körébe tartozónak kellene tekinteni, főleg arra tekintettel, hogy 
egyes esetekben a szülők túlzásba viszik az ilyen fajta fenyítés alkal-
mazását.  
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A családban élő gyermekekhez visszatérve, nekik joguk van ahhoz, 
hogy mindkét szülővel kapcsolatot tartsanak. A mindennapi életben 
ugyanakkor a válások következményeként sok gyermek kerül olyan 
helyzetbe, hogy az anya vagy az apa eltiltja őket a másik szülőtől, 
illetve az azzal való kapcsolattartástól, ezzel pedig egyértelműen kor-
látozza a szabadságában. Korlátozza, mivel megfosztja a gyermeket 
attól a lehetőségtől, ami ugyanakkor a joga is, hogy élvezhesse mind-
két szülője szeretetét és szabadon tarthassa a kapcsolatot a másik szü-
lővel, aki a házasság felbomlása következtében elkerült a gyermek 
közeléből és nincs lehetősége a napi érintkezésre gyermekével. Ezzel 
összefüggésben az ombudsmanhoz számos panasz érkezik, mert a leg-
több szülő már csak abba az egy lehetőségbe kapaszkodik, hogy talán 
hivatalos úton el lehet érni valamilyen változást.117 Legtöbbször 
egyébként ezek a szülők azért az ombudsmant választják, mert a bíró-
ság nem tud megoldást biztosítani a problémára, vagy pedig nincs is 
lehetőség ilyen fajta eljárásra. A kiskorúak az őrizet és a letartóztatás 
terén is speciális alanyi kört alkotnak, így őket őrizetbe venni csak két 
esetben lehetséges: egyrészt nevelési felügyelet, másrészt az illetékes 
hatóság elé állítása céljából.118 Következésképpen az állapítható meg, 
hogy a középpontban mindig a kiskorú – esetlegesen fiatalkorú119 – 
nevelésének és személyiségének védelme áll. 

Összességében kijelenthető, hogy mind a szülők, mind pedig az ál-
lam intézkedései a gyermekek jogai természetes korlátait képezik. A 
gyermekek szabadsághoz és biztonsághoz való joga – ahogy általános 
esetben is – szorosan összefügg egyéb alapvető jogaik érvényesülésé-
vel. 

D. Következtetések 

Megállapítható, hogy a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való 
jog az alapvető jogok katalógusában kulcsfontosságú szerepet tölt be, 
ezért minél részletesebb alkotmányi szabályozása szükséges. Ennek 
indoka, hogy amennyiben valamely jogszabály az alaptörvénnyel ösz-
szeütközésbe kerül, az Alkotmánybíróság megfelelő indítvány birto-
kában megsemmisítheti, tehát abszolút jogvédelmet biztosít.  

Az sem kizárt, hogy nem jön el az az idő, amikor az alapjogok köre 
teljesen és részletekbe menő pontossággal kerül szabályozásra, mivel 
ehhez szűkek az alaptörvény keretei, és a változó viszonyok következ-



„A legjobb és legszebb dolgok a világon nem láthatók és nem érinthetők meg.” 
 

 

 - 93 - 

tében mindig szükség lesz a szabályozás bővítésére, árnyalására. A 
nem megfelelően rendezett kérdések pedig hiányosságok és jogsérel-
mek kialakulásához vezethetnek. A mind teljesebb körű szabályozás és 
a dogmatikai alapok pontosítása, valamint a vonatkozó joggyakorlat 
bővülése azonban végső soron a szabadsághoz és a személyi bizton-
sághoz való jog védelmének kiteljesedéséhez vezet, ami a tárgyalt spe-
ciális személyi körök vonatkozásában létfontosságúnak tekinthető. 
Mindaddig az érintett csoportok vonatkozásában (is) főként a jogal-
kalmazó szervek tevékenységének függvénye e jogok érvényesülésé-
nek biztosítása.  
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Varga Katalin 

Független jegybankkal Európába*  

A. A Magyar Nemzeti Bank jogállása a jegybanki  
függetlenségre vonatkozó EU-követelmények tükrében 

I. Az MNB küzdelme a függetlenségért1 

Az önálló központi bankra vonatkozó igény Magyarországon is egy-
idős a piaci elvű nemzetgazdaságra vonatkozóval, így már a reform-
kortól kezdve követelik nagy gondolkodóink. A kiegyezést követően, 
1878-ban hozták létre az Osztrák-Magyar Bankot. A trianoni Magyar-
országon működő Állami Jegyintézetet 1924-ben váltotta fel az első 
igazán önálló központi bank, a Magyar Nemzeti Bank. 1945 után a 
tervgazdaság naturálgazdaság jellegénél fogva nem igényelte a pénz-
ügyi számításokat, az üzleti kockázatok számszerűsítését. A pénz-
funkció ilyen mértékű visszaszorulása az MNB-t is elérte. Jegyban-
kunk magába olvasztotta a korábbi kereskedelmi bankok megmaradt 
funkcióit és nagyrészt elvesztette önállóságát. A bankreform Magyar-
országon 1987-ben a kétszintű bankrendszer megteremtésével kezdő-
dött, elsőként a tervgazdaság alapján működő országok közül. Így 
1987. január elsejével újjászületett a Magyar Nemzeti Bank.  

A jegybank függetlensége 1990 és 1991 közt még olyannyira kiala-
kulatlan volt, hogy azt kizárólag egy, az akkori jegybankelnök és a 
miniszterelnök közt létrejött megállapodás biztosította. 1991-ben a 
Parlament elfogadta a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt, megte-
remtve ezzel a függetlenség formális garanciáit is.2  

Az 1991-es törvény eredményeképpen a jegybank függetlenségének 
törvényes mértéke megfelelő volt, de egyrészt kétértelmű maradt a 
jegybank céljainak meghatározása, másrészt bizonyos kérdések eldön-
tése a kormány kezében maradt. Az előírások korlátozták a kormány 
mozgásterét, az adott időszakban a kormány és a jegybank viszonyá-

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia „Pénzügyi Jogi Tagozatában” különdíjat ért el. Konzulens: Dr. Hor-
váth Sándor 
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ban nem is fordult elő alapvető előírást sértő törvénytelenség. Volt 
példa viszont arra, hogy a kormány a saját érdekében, törvény által 
nem tiltott úton erőteljesen befolyásolta a jegybank tevékenységét. Az 
Országgyűlés 1994-re a törvényes korláton túl 40 milliárd forintos 
banki hitelt szavazott meg. Az 1994-ben hatalomra került kormány 
pedig informális nyomással késztette lemondásra a jegybankelnököt. 
Igaz, Bod Péter Ákos kinevezése sem nélkülözött politikai szempon-
tokat.3 

A fordulat 1995-ben következett be, amikor a „Bokros-csomag” 
bevezette a csúszó-leértékelő árfolyamrendszert és Surányi Györgyöt 
kinevezték az MNB élére. Bod Péter Ákos pont a mandátuma felénél 
járt, amikor törvényes módon – de nem feltétlenül a jegybanktörvény 
szellemében – lemondásra késztették. Ezt még megerősítette 1996-ban 
az a törvénymódosítás, amely megtiltotta a jegybank számára a kor-
mánynak nyújtott hitelezést. 

A jegybank pénzügyi függetlenségének megteremtése a 1996-os 
törvényhez kötődik, mert megtiltotta a kormány részére történő köz-
vetlen hitelezést. Rávehette ugyan a kormány az MNB-t arra, hogy a 
másodlagos piacon vásároljon állampapírokat, de erre már nemigen 
volt esélye, mert alkupozíciói jelentősen meggyengültek. Megerősö-
dött a személyi függetlenség is, mert az alelnökök kinevezésében az 
elnök jelentős szerepet kapott és mandátumukat hat évre kapták. 

Az 1998-as kormányváltás a ciklus elején nagy változást nem ho-
zott. Maradt a jegybanktörvény, a csúszó-leértékelő árfolyamrendszer 
és Surányi György. A következő lépések már az uniós csatlakozásból 
adódó követelményekkel függenek össze. Az Európai Központi Bank 
(a továbbiakban: EKB) 2000-ben kiadott egy jelentést a csatlakozásra 
készülő országokról, melyben az eurórendszert érintő jogszabályokat 
vizsgálta. Ezt követően szavazta meg az országgyűlés a Magyar Nem-
zeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvényt, amely tartalmazta a jelen-
tés észrevételeinek megfelelő módosításokat. A változások 2001. júli-
us 13-án léptek életbe.4 Nagy jelentőségű változást hozott a 2002. évi 
XXIII. törvény a Felügyelő Bizottság újbóli bevezetésével, ami 2002. 
július 27-én lépett hatályba.5 

Magyarország vonatkozásában arról sem szabad megfeledkezni, 
hogy a jegybank függetlenségére a pénzügyi rendszer fejlettsége leg-
alább olyan hatással bír, mint a törvényi szabályozás. A pénzügyi 
rendszer fejlettségét meghatározzák a külföldi bankok működésére 
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vonatkozó kötöttségek, a szabad verseny fennállása a rendszerben, a 
tőzsde aktivitása és a lakosság által birtokolható pénzügyi eszközök 
választéka. Az átalakuló gazdaságokban az a veszély is fennáll, hogy a 
külföldi adósságok csökkentése érdekében nehezedik a jegybankra 
olyan irányú nyomás, hogy ne fékezze az inflációt. Ezen kívül még 
máig is viszonylag nagy mennyiségű pénz van forgalomban, az előző 
szabályozás maradványaként (túlzott pénzkibocsátás, nem megfelelő 
megtakarítási lehetőségek).6 

II. Úton az Unió felé7 

A monetáris unióhoz való csatlakozás feltételeit az Európai Közössé-
get létrehozó szerződés egy jegyzőkönyve határozza meg. Ezek az ún. 
Maastrichti Kritériumok az ár- és az árfolyam-stabilitásra ( az infláci-
ós ráta 1,5 %-nál többel nem haladhatja meg a legjobb eredményt fel-
mutató három tagállam átlagos inflációját), a költségvetési fegyelemre 
(államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3 %-át, az állam-
adósság pedig a 60%-át) és a kamatokra (legjobb eredményeket fel-
mutató három tagállam hosszú távú kamatát 25 %-nál többel nem ha-
ladhatják meg) nézve tartalmaznak előírásokat. 

A tagjelölt államok közül egyik sem kapott opt-out jogot, tehát elkö-
telezték magukat arra nézve, hogy a monetáris uniós tagság feltételei-
nek elérésére törekszenek. A monetáris unióhoz való csatlakozás 
szempontjából három szakasz különböztethető meg. Az EU tagság 
előtt a koppenhágai kritériumokat kell teljesíteni. Az EU-tagságtól az 
euró bevezetéséig az árfolyam- és gazdaságpolitikát össze kell han-
golni a többi tagállaméval, és törekedni kell a konvergencia-
kritériumok teljesítésére. Ebben a szakaszban az MNB már része az 
EKBR-nek, elnöke pedig tagja az Általános Tanácsnak. Az euró beve-
zetését követően az MNB részt vesz az egységes monetáris politika 
érvényesítésében, jegybankelnökünk pedig a Kormányzótanács teljes 
jogú tagjává válik. Ezzel egyidőben jegybankunk az autonómiájának 
jelentős részéről lemond az EKB javára. A feltételek teljesítése közül 
számunkra az infláció leszorítása a legnehezebb. Ráadásul ez azzal is 
járhat, hogy a gazdaság növekedési üteme néhány évre a potenciális 
növekedési ütem alá eshet. 
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III. Az MNB jogállása jelenleg 

A függetlenségnek alapvetően négy dimenziója határozható meg: az 
intézményi, a funkcionális, a személyi és pénzügyi autonómia. Az 
intézményi függetlenség a bank felépítésének és más állami intézmé-
nyekkel való kapcsolatának kérdéskörét takarja. A funkcionális önál-
lóság alatt a központi bank lehetőségét értjük a monetáris politika 
önálló alakítására. Ide tartozó kérdés a jegybank feladatainak megha-
tározottsága és a ráruházott hatáskörök katalógusa. A harmadik aspek-
tust, a személyi függetlenséget a vezetők kinevezésére, megbízatásuk 
időtartamára, annak megszűnésére, az utasíthatóságukra, illetve az 
összeférhetetlenségükre vonatkozó jogi előírásokon kívül erősen befo-
lyásolja az adott ország történelme, politikai helyzete, illetve hatnak rá 
a szóban forgó szerepeket betöltő személyek. A jegybankok esetében 
a pénzügyi függetlenségre nézve a legnagyobb veszélyt a költségvetés 
finanszírozásának lehetősége jelenti.8  

1. A függetlenség szükségességét alátámasztó érvek 

A legfőbb, függetlenség biztosításának alátámasztására szolgáló érv, 
hogy az autonóm központi bank az árstabilitás zálogának is tekinthe-
tő. Az árstabilitás biztosítása érdekében az alacsony infláció követel-
ményét vagy egyértelműen elő kell írni a jegybank számára, vagy 
konkrét, monetáris irányításra vonatkozó törvényekkel, árfolyam-
politikai kötöttségekkel, esetleg az alkotmányba foglalt előírással lehet 
azt elérni.  

Sokak szerint gyakorlati tapasztalatok támasztják alá, hogy a jegy-
banki függetlenség és az infláció közt negatív korreláció áll fenn. 
Legalább ennyien azonban vitatják a stabil árszínvonal és a központi 
banki függetlensége közti összefüggést. Való igaz, hogy teljes értékű 
bizonyíték nem áll rendelkezésre. Cukierman, Webb és Neyapti véle-
ménye szerint a központi bank függetlensége csak a fejlett országok-
ban csökkenti az inflációt. De ahol az infláció alacsony, a jegybank 
pedig független, ott sem mindig egyértelmű a kettő közt fennálló ok-
okozati kapcsolat. Ilyen például Németország, ahol a történelmi előz-
ményekből adódó, inflációtól való félelem hatására nyerte el a 
Bundesbank függetlenségét, és nem fordítva. Japán inflációs eredmé-
nyei pedig a központi bank politikai függősége ellenére is kiválóak. 
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A vitatható gazdasági kihatásoktól eltekintve is veszélyes, ha a mo-
netáris politikát nem egy független szerv tartja kézben. Ilyen szerv 
nélkül a kormányok hajlamosak lennének a monetáris expanzió segít-
ségével fedezni költségeiket, ezzel pedig az inflációt növelnék. Ebből 
a szempontból nézve pedig az inflációt a törvényhozás megkerülésé-
vel kivetett adónak tekinthetjük, ami ellentmond a demokrácia elvei-
nek. Mindenképpen le kell szögezni azt is, hogy a központi bank füg-
getlensége önmagában nem garantálja az árstabilitást. Ugyancsak a 
jegybank függetlenségének szükségességét támasztja alá az, hogy ké-
pes bizonyos ellenőrzést gyakorolni a kormány fiskális politikája felett 
is. 

A jegybanki függetlenség mellett politikai érvek is felhozhatóak. 
Csak a független jegybank képes a napi politikai vitákon felülemel-
kedni, és valóban elkötelezni magát egy hosszú távú stabilizációs 
program mellett. A jegybank vezetőinek szakmai képzettségét, semle-
gességét és objektivitását ugyancsak a függetlenség garantálhatja. Így 
gyorsabb döntéshozatal valósulhat meg. Ezeknek az érveknek a meg-
győző erejét azonban gyengíti, hogy a segítségükkel gyakorlatilag az 
egész gazdaságpolitika depolitizációját is meg lehetne indokolni. Elő-
fordulhat az is, hogy a politikai vezetőket a jegybank függetlenségé-
nek biztosításakor az a hátsó szándék vezeti, hogy olyan szervet te-
remtsenek, amit adott esetben bűnbaknak használhatnak. 

2. A függetlenség ellen szóló érvek 

A legerőteljesebb és legtöbbször felvetett érv a függetlenség ellen az 
autonóm központi bankok demokratikus legitimációjának hiánya. Az 
ezzel érvelők azonban figyelmen kívül hagynak több lényeges körül-
ményt. Például azt, hogy a függetlenséget biztosító törvényeket bár-
mikor meg lehet változtatni, csökkentve vagy növelve ezzel az auto-
nómia mértékét. Egy intézmény kivonása a demokratizmus szokásos 
folyamataiból különböző okokból történhet. Igazolni szokták ezt a 
demokrácia védelmének, illetve a stabilitás biztosításának szükséges-
ségével. Márpedig a monetáris stabilitást a működő piacgazdaság fel-
tételének tekinthetjük, így a jegybankok esetében a legitimációs fo-
gyatékosság akár indokoltnak is tekinthető. Ezen kívül a demokratikus 
deficitek megfelelő felelősségi kategóriákkal jól ellensúlyozhatóak.  
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Az ellentábor szerint persze semmi szükség arra, hogy kivegyük a 
nép kezéből a monetáris politika irányítását, szerintük nem igaz, hogy 
az emberek nem képesek átlátni a monetáris politika lényegét, és nem 
mondanának le pillanatnyi nyereségekről a hosszú távú hasznok re-
ményében. A függetlenség ellenzői szemében az autonómia ugyan 
valóban szakértelmet biztosíthat, de a politikusok az egészségügyhöz 
vagy az oktatáshoz sem értenek jobban, mint a monetáris politikához. 
Ilyen alapon tehát maradhatna ez utóbbi is a demokratikusan megvá-
lasztott parlament kezében. 

A másik jelentősebb érv a függetlenség ellenzőinek oldalán a féle-
lem attól, hogy a fiskális és a monetáris politika szétválasztása ellehe-
tetleníti a konzisztens gazdaságpolitika folytatását. Kérdés azonban, 
hogy ez a vita valóban a két politika összehangolásáról szól-e, és nem 
inkább arról, hogy a fiskális vagy a monetáris vonulat élvezzen-e el-
sőbbséget. Vitathatatlan azonban a koordináció szükségessége a ka-
mat- és az árfolyam-politikák közt. 

Felvetődött az a probléma is, hogy egy autonóm központi bank – 
mint minden független szerv – elsősorban a saját presztízsére fog 
koncentrálni, és csak másodsorban a közjóra. Ennek azonban könnyen 
elejét lehet venni azzal, ha egyértelmű célokat fogalmaznak meg szá-
mára. Így a két cél egybeeshet. 

Végeredményben úgy tűnik, hogy a függetlenség mellett szóló érvek 
elnyomják az ellene szólókat. Természetesen a felelősség megfelelő 
formáira mindenképpen szükség van, azonban a monetáris politika 
sikeres folytatásához szükséges hitelességet csak egy független jegy-
bank élvezheti. 

3. A függetlenség biztosítékai 

A jegybanki függetlenség formális deklarációját az alkotmány, egy 
törvény, vagy egy szerződéshez hasonló jogintézmény is tartalmazhat-
ja. A legtöbb ország – például az Egyesült Államok, Svájc és Német-
ország – ezt törvénybe iktatással oldja meg, hiszen egy törvényt a par-
lament sokkal könnyebben módosíthat, mint egy alkotmányba foglalt 
rendelkezést. Ennek ellenére alkotmány garantálja például a chilei és a 
fülöp-szigeteki jegybank függetlenségét. A leginkább kőbe vésett ren-
delkezéseknek az Európai Központi Bank függetlenségét biztosító 
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szabályok tűnnek. Ezeket a Maastrichti Szerződés tartalmazza, amely-
nek módosítása egy alkotmánymódosításnál jóval összetettebb feladat. 

1) Intézményi és működési függetlenség általában  

A jegybank funkciói közt minden országban megtalálható a monetáris 
politika kialakítása és végrehajtása. Ez megkövetel egy bizonyos fokú 
szabadságot az erre szolgáló eszközök megválasztásában. A függet-
lenség szempontjából itt annak van nagy jelentősége, hogy a célkitűzé-
seket mennyire konkrétan határozták meg.  

A jegybank feladatai közé tartozik néhány országban a monetáris 
politika mellett az árfolyam-politika végrehajtása is. Az árfolyam-
politika meghatározása ugyanakkor Németországban és az Egyesült 
Államokban is a kormány hatásköre. A logika szabálya azt diktálja, 
hogy ha a jegybankra feladatokat és felelősséget ruházunk, akkor biz-
tosítanunk kell számára a felügyelet és a szabályozás jogát is, mind 
bankfelügyeleti, mind pedig monetáris irányítói feladatkörében. Ezek 
a jogkörök szintén a funkcionális függetlenség biztosítékai közé tar-
toznak. A jegybank függetlensége mindenképpen negatív hatással jár 
a gazdaságpolitika egészének konzisztenciájára nézve. A kormánnyal 
való szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében fel kell ál-
doznunk a függetlenség bizonyos elemeit, és fordítva. Bonyolultabb 
kérdés az Európai Központi Bank, mert itt két szinten is rendezni kel-
lett a kapcsolattartást: egyrészt a tagállami kormányok, másrészt a 
közösségi intézmények vonatkozásában. A függetlenséget közvetlenül 
meghatározó döntési autonómiát is megközelíthetjük abból az irány-
ból, hogy a döntéshozatali folyamatban milyen szerepet tölt be a kor-
mány. A függő helyzetben lévő banknak általában szüksége van a 
kormány jóváhagyására. A független jegybankot viszont legfeljebb 
kötelező erővel nem bíró egyeztetésekre lehet kényszeríteni.  

2) Intézményi és működési függetlenség hazánkban 

A Magyar Nemzeti Bank esetében az intézményi függetlenség már 
magában a jegybank szervezeti formájában kifejezésre jut, hiszen egy 
részvénytársaság formájában működő jogi személyről van szó.9 A 
részvények tulajdonosa a magyar állam.10 Az MNB szervei a Közgyű-
lés, a Monetáris Tanács és az Igazgatóság. Az Állami Számvevőszék (a 
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továbbiakban: ÁSZ) ellenőrzése akkor lenne teljesen veszélytelen a 
szervezeti függetlenség szempontjából, ha a törvény arról is tartal-
mazna rendelkezést, hogy az ÁSZ tagjai sem fogadhatnak el vagy 
kérhetnek utasításokat tevékenységük során. Igaz, hogy az ÁSZ füg-
getlenségét illetően az EKB megnyugtató biztosítékokat kapott, de 
hasznos lenne azt expressis verbis a törvénybe foglalni. Meg kell még 
említeni, hogy a jegybank alkalmazottjai nem köztisztviselők, tehát 
rájuk a Munka Törvénykönyvének rendelkezései vonatkoznak.11 

Az intézményi függetlenség szempontjából legnagyobb jelentőségű 
változás a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) visszaállítása 
volt. Az Országgyűlés által választott elnökből és további három tag-
ból, illetve a pénzügyminiszter képviselőjéből és a pénzügyminiszter 
által megbízott szakértőből álló bizottság a tulajdonosi felügyeletet 
testesíti meg. Az irányításuk alá tartozik az MNB belső ellenőrzése, 
de hatáskörük nem terjed ki a 4.§ (1)-(7) bekezdéseiben meghatározott 
alapfeladatokra, illetve az alapfeladatok eredményességre és gazdál-
kodására vonatkozó hatására. Ez lényegében fedi az ÁSZ hatáskörét, 
az emissziót kivéve. A Felügyelő Bizottság megbízatása az Ország-
gyűléséhez kötődik. A Felügyelő Bizottság intézményének feléleszté-
sével az MNB-t már négy szinten vizsgálják: a belső kontroll, a füg-
getlen külső könyvelő, az ÁSZ és a Felügyelő Bizottság. Míg az ÁSZ 
évente, addig az FB folyamatosan vizsgálódik. Az ellenőrzések össze-
adódnak, ráadásul a belső vizsgálat az FB irányítása alá került, így 
fennáll a lehetősége annak, hogy nyomást gyakoroljanak az MNB 
döntéshozó szerveire. Éppen ezért az FB felállítása körül komoly viták 
bontakoztak ki. Járai Zsigmond jegybankelnök szerint ez szükségtelen 
lépés volt, az MNB függetlenségét csorbítja, és uniós példa sincs arra, 
hogy egy politikai delegáltakból álló testület kontrollálná a központi 
bankot. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az MNB jogszerű működését 
és gazdálkodását illetően pont elegendő a belső ellenőrzés, az ÁSZ 
tevékenysége és a pénzügyminiszter által megbízott független könyv-
vizsgáló, az Ernst and Young vizsgálata. Medgyessy Péter miniszter-
elnök szerint viszont a törvénymódosítás célja nem a függetlenség 
csorbítása volt, a Felügyelő Bizottság a gazdálkodás folyamatos fel-
ügyeletét szolgálja. Egyáltalán nem biztos viszont, hogy a helyzet 
olyan drámai. A korlátozott hatáskörnek köszönhetően az FB ugyanis 
az MNB valódi tevékenységébe nemigen szólhat bele. Igaz, megkese-
ríthetik az elnök életét.12 
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Az intézményi függetlenség részét képező szabályozási jogkörre 
nézve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 51/A. §-a rendelke-
zik. Eszerint a Magyar Nemzeti Bank elnöke jegybanki rendelkezést 
adhat ki, melyet a Pénzügyi Közlönyben közzé kell tenni. A jegybanki 
rendelkezés a pénzforgalom tekintetében a jogi személyekre, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságokra és természetes személyek-
re is kiterjed. Az a rendelkezés azonban, ami szerint az ilyen jegyban-
ki rendelkezést az igazságügy-miniszterrel egyetértésben kell kiadni, 
és a Magyar Közlönyben kell közzétenni, ellentmondani látszik az 
intézményi függetlenség követelményének. Annak ellenére ugyanis, 
hogy a rendelkezések megadják az MNB-nek a szabályozási jogot és a 
jogrendszer koherenciáját igyekszenek erősíteni, nem biztos, hogy 
elfogadható a harmadik személy kontrollja a jogalkotásra nézve. 

Az EU jogával való konvergencia feltételezi azt is, hogy külső sze-
mély az MNB döntéshozó szerveinek ülésén szavazati joggal ne ren-
delkezzen. Ennek a magyar szabályozás maradéktalanul eleget tesz. 
Hasonló a helyzet az ex ante konzultációkat illetően. Az MNB elnöke 
ugyan köteles az Országgyűlés előtt évente és ad hoc jelleggel beszá-
molni, ez azonban nem minősíthető konzultációnak.13 

A működési függetlenséget már az alaptörvény is szabályozási kö-
rébe vonja. Az Alkotmány 32/D. § (1) bekezdése szerint a Magyar 
Nemzeti Bank feladata külön törvényben meghatározott módon törvé-
nyes fizetőeszköz kibocsátása, a nemzeti fizetőeszköz értékállóságá-
nak védelme, a pénzforgalom szabályozása. Ez a szövegezés nem feje-
zi ki teljesen egyértelműen az árstabilitás, mint cél elsődlegességét. 
Igaz, mindenki elismeri, hogy a jegybanktörvénynek megfelelően ezt 
úgy kell értelmezni, hiszen az MNB számára a törvény elsődleges cél-
ként az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg. A tisztánlátás 
kedvéért ezért az EU csatlakozás miatt úgyis szükségessé váló alkot-
mánymódosítás során ezt a szakaszt is egyértelműbbé lehetne tenni. 
Az MNB a kormány gazdaságpolitikáját csak ezen elsődleges cél ve-
szélyeztetése nélkül támogathatja, illetve köteles is támogatására.14 
Érdemes lenne kijavítani azt az apró eltérést, ami a Magyar Nemzeti 
Bankról  szóló, 2001. évi  LVIII. törvény  (a továbbiakban: MNBtv.) 
4. § és 3. §-a közt inkonzisztenciát teremt. Arról van szó, hogy míg a 
3. § az „árstabilitást” jelöli meg elsődleges célként, addig a 4. § a „fi-
zetőeszköz értékállóságának védelméről” beszél. A negyedik szakasz 
tehát csak megismétli az Alkotmány 32/D §-át.15 
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Az MNB nem csak önállóan alakítja ki a monetáris politikát, hanem 
a megvalósítás módjáról is maga dönt. Ez alól az árfolyamrendszer 
megválasztása az egyetlen, de jelentős kivétel. Erről a 2001. évi 
LVIII. törvény 11. § (2) bekezdése rendelkezik: „Az árfolyamrend-
szerről és annak valamennyi jellemzőjéről, különösképpen a sávszé-
lességről, a középárfolyamról és a valutakosár összetételéről a Kor-
mány az MNB-vel egyetértésben dönt. Az árfolyamrendszert érintő 
változtatások nem veszélyeztethetik az MNB árstabilitás elérésével és 
fenntartásával kapcsolatos elsődleges célját.” 

Az, hogy itt szerepel a sávszélesség, a valutakosár és a középárfo-
lyam is, értelmezhető az MNB mozgásterének szűkítéseként, ezért volt 
szükség annak előírására, hogy ezek nem veszélyeztethetik a jegybank 
elsődleges célját. A működési függetlenséget garantálja az MNBtv. 
16. § is, amely megtiltja a költségvetés finanszírozását. 

3) A személyi függetlenség általában  

A személyi függetlenséggel kapcsolatban először mindenkiben a kine-
vezések folyamatának kérdése merül fel. Az elsődleges követelmény e 
vonatozásban a pluralisztikus eljárás. Ez azt jelenti, hogy a jegybanki 
vezetők kinevezésének folyamatában a kormány mellett lehetőség 
szerint részt kell vennie magának a banknak, az esetleges földrajzi 
régiók képviselőinek – a föderális államban a tagállamok képviselői-
nek – a bankszférának, az érdekképviseleti szerveknek és más érintet-
teknek. Vannak, akik annak a lehetőségét is felvetik, hogy a demokra-
tikus deficit csökkentése érdekében az igazgatóság néhány tagját a 
parlament nevezze ki. Ez azonban súlyos arányeltolódásokhoz is ve-
zethet, a kormányhoz közel álló döntéshozók túlsúlyát okozhatja, 
amennyiben a törvényhozásban a végrehajtó hatalom jelentős több-
séggel rendelkezik. E pluralisztikus folyamatra jó példa 1993 óta a 
francia Monetáris Tanács kinevezésének módja. 

A központi bankok vezetőinek ezen felül nem csak a megfelelő ké-
pességekkel kell rendelkezniük, hanem személyükben a jegybank 
szakmai függetlenségének is meg kell testesülnie. Ehhez természetesen 
megfelelő mértékű díjazásra is szükség van, hiszen csak így lehet 
szakmai tekintéllyel rendelkező vezetőket megtartani. Erre már csak 
azért is szükség van, mert a függetlenség érdekében és az érdekkonf-
liktusok elkerülése végett a jegybanki vezetők csak igen korlátozott 
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mértékben vállalhatnak más munkát. A legtöbb országban a központi 
bank felső vezetőinek szigorú összeférhetetlenségi szabályok tiltják 
meg, hogy pénzügyi tanácsadóként, kereskedelmi bank alkalmazottja-
ként vagy képviselőként működjenek.  

A szokásos összeférhetetlenségi szabályok mellett felvetődik annak 
szükségessége is, hogy a hivataluk elhagyása után se vállaljanak 
jegybanki vezetők azonnal tisztséget hitelintézeteknél vagy pénzügyi 
szolgáltatóknál. Ez természetesen ott merül fel, ahol a központi bank 
funkciói közé tartozik bankszféra igazgatása, szabályozása. A befolyá-
solhatóság elkerülése érdekében sok ország időleges tilalmat állít fel a 
kormányzati hatalomban való részvételre is. Ezek a korlátok azonban 
felvetik azt a problémát, hogy milyen módon lehet megélhetést bizto-
sítani a jegybank vezetőinek hivatalvesztésük után. Spanyolországban 
például törvény írja elő, hogy számukra megbízatásuk lejárta után is 
biztosítani kell díjazásuk 80%-át.  

A kinevezés módjához hasonlóan fontos kérdés a megbízatás időtar-
tama, illetve megszűnésének módjai. A megbízatás idejének elég hosszú-
nak kell lennie ahhoz, hogy megvédje a központi bankot a politizálódás-
tól és a rövid távú célkitűzésektől. Ez akkor valósulhat meg, ha a jegy-
bank vezetőit a parlamenti ciklusoknál hosszabb időre nevezik ki. A ki-
nevezés Németországban nyolc, az USA-ban (az Igazgatótanácsot illető-
en) tizennégy, az Európai Központi Bankban nyolc évre szól. Ahol a 
jegybank vezetőségét a politikai szervek egyszerűen arra alapozva elbo-
csáthatják, hogy a politikai vezetők elégedetlenek a monetáris irányítást 
végzők tevékenységével, ott jegybanki függetlenségről nem beszélhe-
tünk. Az elbocsátás jogalapjait törvényben konkrétan és pontosan meg 
kell határozni. A felmentéshez vezető eljárásnak a szabályozása az elbo-
csátási okok meghatározásához hasonló jelentőséggel rendelkezik. 

Ami az utasítási jogokat illeti, a döntéshozó szervek tagjai jegyban-
ki feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során függetle-
nek, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasítást a Kormánytól 
vagy bármely más szervtől.16 

4) A személyi függetlenség hazánkban 

Magyarországon a vezetők kinevezésének módját, a megbízatás idő-
tartamát, megszűnésének módjait az MNBtv. szabályozza. Az MNB 
elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat 
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évre. A felmentés szintén a köztársasági elnök hatásköre, és erre is a 
miniszterelnök tesz javaslatot. A felmentéssel kapcsolatban az MNB 
elnöke munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az alelnökök helyzete hason-
ló, de náluk nincs szó miniszterelnöki javaslattételről.17 

A Monetáris Tanács tagjává csak kiemelkedő elméleti, gyakorlati 
szakmai ismeretekkel rendelkező szakember nevezhető ki. A kineve-
zésre, illetve a felmentésre az MNB elnöke tesz javaslatot, amit a mi-
niszterelnök terjeszt a köztársasági elnök elé. Mandátumuk 6 évre 
szól, így nem esik egybe a kormányzati ciklusokkal és megfelel az 
EKB által előírt minimumnak.  

A jegybanki döntéshozók csak a törvényben leírt esetekben mozdít-
hatóak el. Megbízatásuk halállal, felmentéssel vagy lemondással 
szűnhet meg. A lemondást a köztársasági elnökkel és a miniszterel-
nökkel írásban kell közölni. A felmentésre a köztársasági elnök jogo-
sult, amennyiben a Monetáris Tanács tagja neki fel nem róható okból 
nem felel meg a feladataik ellátásához szükséges feltételeknek. Meg 
kell viszont szüntetnie akkor, ha egy tag neki felróható okból nem 
felel meg a feladataik ellátásához szükséges követelményeknek, vagy 
súlyos kötelességszegést követ el, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségét szándékosan elmulasztja, illetve vagyonnyilatkozatában lénye-
ges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl. A felmentéssel kap-
csolatban a tanács érintett tagja munkaügyi bírósághoz fordulhat, így a 
jogorvoslat lehetősége is biztosított.18 

A felmentésekre vonatkozó törvényszöveg nem felel meg teljes egé-
szében a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi 
Bank Alapszabályáról szóló, az Európai Közösségek Alapító Szerző-
déséhez csatolt jegyzőkönyv 14. 2. cikkének. Elsősorban azért, mert 
megkülönböztet olyan okokat, amelyek alapján a köztársasági elnök a 
megbízást megszünteti, illetve amelyek alapján megszüntetheti. De 
fölösleges külön megnevezni a vagyon-nyilatkozattétellel kapcsolatos 
mulasztásokat, mert ezeket magában foglalja a súlyos kötelességsze-
gés kategóriája. A Jegyzőkönyv említett cikke is csak két felmentési 
okot tartalmaz: ha a döntéshozó már nem felel meg a feladatai ellátá-
sához szükséges követelményeknek, illetve a súlyos kötelességsze-
gést. 

A személyi függetlenség mértékére jelentősen kihatnak az érdek-
konfliktusok elkerülése végett megalkotott összeférhetetlenségi szabá-
lyok. Ezek a meglehetősen szigorú előírások a Monetáris Tanács tagjai 
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esetén a munkaviszony megszűnését követően még hat hónapig fenn-
állnak.  

Ami az utasítási jogokat illeti, a törvény expressis verbis kimondja 
azt is, hogy az MNB, illetve döntéshozó szerveinek tagjai nem kérhet-
nek és fogadhatnak el utasításokat sem a kormánytól, sem más szerv-
től.19 Ez az Európai Közösség Alapító Szerződése 108. Cikkének 
megfelelő rendelkezés, bár megfontolandó lenne utalást tenni a Szer-
ződés szövegére. 

5) A pénzügyi függetlenség általában  

A gazdasági függetlenség érdekében a legalapvetőbb természetesen, 
hogy a jegybank számára pénzügyi és költségvetési autonómiát kell 
biztosítani. Nehezebb kérdéssé a költségvetés finanszírozásának sza-
bályozása szokott válni. A kormány lehetőségét a központi banktól 
származó kölcsönök felvételére az adott ország jegybanktörvénye és 
az annak végrehajtását szolgáló rendeletek korlátozzák. Ezek a korlá-
tok a jegybanki függetlenség egyik legfontosabb mutatóját képezik. A 
tilalomnak vonatkoznia kell a közvetlen hitelnyújtásra és az állampa-
pírok közvetlenül a kibocsátótól történő vásárlására is. Ha mégis a 
költségvetés közvetlen hitelezésére kerülne sor, egy független bank 
esetében a kormány csak a jegybank mérlegelésétől függő, korlátozott 
összegű hitelt kaphat, piaci kamatért és ideiglenesen. A tilalom termé-
szetesen nem vonatkozik az állampapírok másodlagos piacon történő 
beszerzésére. A legszigorúbb ilyen jellegű tilalmat a chilei jog tartal-
mazza. Itt ugyanis az alkotmány a 98. §-ában maga tiltja meg, hogy a 
központi bank direkt vagy indirekt hitelnyújtás formájában közkiadá-
sokat finanszírozzon. Kivétel természetesen a háború vagy annak ve-
szélye. 

6) A pénzügyi függetlenség hazánkban  

A költségvetési autonómia vonatkozásában elmondható, hogy az MNB 
saját maga, az államtól függetlenül határozza meg költségvetését. Az 
MNBtv. ezen kívül pontosan meghatározza annak módját, hogy a 
jegybank miképp számolhatja el nyereségeit vagy veszteségeit a köz-
ponti költségvetéssel.20 Az MNB eredményéből a törvény által meg-
határozott osztalékot fizet be a központi költségvetésnek. 2003-tól 
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viszont már osztalékelőleget sem fizet, de ha tárgyévi vesztesége 
meghaladja eredménytartalékát, akkor a különbözetet a költségvetés 
megtéríti. Az MNB alaptőkéjét a közgyűlés határozza meg, ez jelenleg 
tíz millió forint. 

Az ÁSZ ugyan ellenőrzi az MNB működését, hatásköre azonban 
nem terjed ki a monetáris politika meghatározására és végrehajtására, 
a deviza- és aranytartalékok képzésére és kezelésére, a devizaművele-
tekre, a fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos hatáskörökre 
és a statisztikai adatok gyűjtésére. Végeredményben tehát az alapvető 
feladatok eredményre gyakorolt hatását nem ellenőrzi, kivéve az 
emissziót.21 A pénzkibocsátás ellenőrzése azért maradt meg az ÁSZ 
hatáskörében, mert az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosí-
tásához kétharmados többségre van szükség, és sem az előző, sem a 
jelenlegi kormánynak nem volt elég támogatottsága a módosításhoz. 
Mindenki tisztában van viszont azzal, hogy ez a rendelkezés nem felel 
meg az EU-követelményeknek, így a gyakorlatban az ÁSZ ezt sem 
ellenőrzi. 

7) A függetlenség korlátai 

A beszámolási kötelezettség előírásának célja, hogy a központi bank 
bizonyíthassa: a számára előírt szabályok és elvek betartásával műkö-
dik. Ebből a szempontból döntő jelentőségű, hogy mennyire konkrétan 
határozták meg az ex-ante kontroll keretében a bank céljait. Ha ez 
nem kellő körültekintéssel történt, akkor értelemszerűen a beszámolta-
tás, az ex-post kontroll sem lehet magas színvonalú. Ez a fajta felelős-
ségre vonás sokkal könnyebb, ha a jegybank egy meghatározott célért 
küzd, mintha több, egymással esetleg konkuráló célért. Ez persze az 
egymásnak ellentmondó célok vitathatatlan rangsorával kivédhető.  

A jegybanki céloknak a prioritások meghatározását nélkülöző felso-
rolására az USA jegybankját, a Federal Reserve Bank-et szabályozó 
törvénye a klasszikus példa. Ellenpélda Új-Zéland, ahol a jegybank 
számára azt írták elő, hogy az inflációnak milyen korlátok közt kell 
maradnia. A német Bundesbank ugyan nem veszélyeztetheti elsődle-
ges célját, az árstabilitást, de köteles támogatni a kormány gazdaság-
politikáját. Az árstabilitás, a nemzeti fizetőeszköz védelme a célja a 
chilei, az argentin, illetve a mexikói bankoknak is. Ugyanakkor a Fü-
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löp Szigetek megköveteli központi bankjától a gazdaság növekedésé-
nek támogatását és a monetáris, illetve a hitelviszonyok védelmét is. 

A jegybankok beszámolási kötelezettségének teljesítését több dolog 
is megnehezíti. Először is a monetáris intézkedések és hatásuk érvé-
nyesülése közt hosszú idő telik el. A monetáris politika elveinek lefek-
tetése és az eredmények érzékelhetősége közt akár két év is eltelhet. A 
kizárólagosan árstabilitásra mint elsődleges vagy kizárólagos célra 
fókuszáló monetáris politika ugyan hosszú távon hatékony lehet, rövid 
távon azonban már kevésbé. Az ilyen politika védtelenebb a váratlan 
megrázkódtatásokkal szemben. Fennáll a kísértés ezenkívül arra is, 
hogy a bank engedjen hosszú távú céljaiból azért, hogy pillanatnyilag 
növelje a jólétet, hiszen egy váratlan monetáris expanzió növeli a fog-
lalkoztatottságot, gyorsítja a gazdasági növekedést. Másodszor: az 
infláció hosszú távon ugyan monetáris jelenség, rövidtávon azonban 
rengeteg tényező befolyásolhatja, amik kívül esnek a központi bank 
hatáskörén.  

Még mindig kérdéses: a piac résztvevői honnan tudhatják, hogy egy 
adott eltérés ideiglenes-e vagy sem? Ezzel a kérdéssel a szakirodalom 
sokat foglalkozott. Ha ugyanis csak a kiszámíthatatlan monetáris poli-
tika képes a kibocsátás és a foglalkoztatottság befolyásolására, akkor a 
piaci szereplők kétségbe fogják vonni a jegybank által kiszivárogtatott 
információk valódiságát. Ez a körülmény azonban csak akkor indokol-
ja a jegybank működésének viszonylagos titokban tartását, ha a szó-
ban forgó jegybank számára több, egymásnak esetleg ellentmondó célt 
tűztek ki. Egy olyan bank esetében azonban, amelynek feladata az 
árstabilitás, így nem folytathat stabilizációs politikát, kifejezetten 
hasznos lehet bizonyos információk közreadása.  

A jegybank beszámoltatása különösen fontos azért is, mert a monetá-
ris politikai döntések jelentősen újraoszthatják a javakat a társadalmon 
belül. Egy kis változás a jegybanki alapkamatban, illetve a refinanszíro-
zási kamatokban, és jelentős pénzmennyiség mozdul meg hitelezők és 
adósok közt. Hasonló redisztribúció következhet be régiók szerint is, 
vagy akár csak annak folyományaként, hogy a jegybank várható lépése-
iről ki milyen információkkal rendelkezik. Ez főleg olyan jegybank 
esetén elfogadhatatlan, amely független és célja kizárólag az árstabilitás 
elérése. Ilyen esetben még a látszatát is el kell kerülni annak, hogy bi-
zalmas információkhoz csak bizonyos rétegek juthatnak hozzá. Különö-
sen igaz ez egy olyan mértékben decentralizált gazdaságban, mint ami-
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lyen az Európai Unió. Itt a döntéshozatal még távolibbnak tűnhet, még 
nehezebben érthető. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a beszámolá-
si kötelezettség elősegíti az együttműködést a gazdaság szereplői közt. 
A transzparencia követelménye korántsem jelenti azt, hogy a jegy-
banknak minden információt ki kellene adnia. Fontos azonban a straté-
giai döntések helyes kommunikációja.  

Az tehát vitathatatlan, hogy a jegybanki függetlenség önmagában 
szinte értelmezhetetlen, relatív kategória, hiszen egy demokratikus 
államban a felelősségi viszonyok tisztázása nélkülözhetetlen. A köz-
ponti banknak az általános gazdaságpolitika keretei közt működnie. A 
felelős jegybank meg tudja magyarázni, igazolni tudja tevékenységét, 
el tud számolni kötelezettségeivel és azok végrehajtásával egy más 
szervnek. Ez lehet a végrehajtó, az igazságszolgáltató vagy a törvény-
hozó hatalom része. A legjobb, ha a jegybanknak több szervvel szem-
ben áll fenn elszámolási kötelezettsége, ezzel növelve saját maga de-
mokratikus legitimitását is. Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a 
felelősség ilyen funkcionális megnyilvánulásai biztosíthatják a közvé-
lemény támogatását. Függetlensége érdekében pedig a jegybanknak 
feltétlen szüksége van erre a támogatásra a szakmai és a laikus közvé-
lemény részéről. A cél tehát egy független, de felelős jegybank létre-
hozása. Amíg azonban a túl sok függetlenség egy antidemokratikus 
„állam az államban” szervezetet hozhat létre, addig a túlméretezett 
felelősségi kötöttségek a jegybank hatékonyságát áshatják alá. A két 
fogalmat ezért egy skála két végpontjának is tekinthetjük, amik közt 
egyensúlyi helyzetet kell találni. 

A függetlenség két korlátját az MNB vonatkozásában is a beszámo-
lási kötelezettség és a transzparencia követelménye jelenti. Magyaror-
szágon a beszámolási kötelezettség hatásosságát az egyértelmű célki-
tűzés segíti, hiszen az árstabilitás elérése és fenntartása mérhető. Az 
MNB elnöke évente köteles beszámolni az Országgyűlésnek, ezenkí-
vül eseti beszámolók is készülnek. Kérésre az MNB a kormánynak is 
köteles beszámolni. Ezen felül készülnek még éves és havi jelentések. 

B. A csatlakozás esélyei 

A közösségi előírások alapján a Bizottság és az EKB kétévente kon-
vergencia-jelentést készítenek minden olyan tagállamról, amely nem 
tagja az eurózónának. Az érintett tagállam kérésére a köztes időszak-
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ban is készülhet jelentés. A végső döntést a csatlakozásról ezekre ala-
pozzák. A tagság feltételei közül a jogiaknak – lényegében a jegy-
bankra vonatkozó szabályok átvételének – tulajdonképpen már ma 
megfelelünk, a gazdasági kritériumok terén viszont még sok a tenniva-
ló. Az euró bevezetésével érdemben meg kell majd oldani az MNB 
beillesztését az új rendszerbe. Meg kell fosztani az önálló monetáris 
politika alakítási jogától, alávetni az EKB-nak, elnökét pedig felha-
talmazni a Kormányzó Tanácsban való részvételre.22 

A gazdaság hosszú távú növekedési értékeire várhatóan több okból 
is pozitívan fog hatni a monetáris unióban való részvétel. Az egyik 
ilyen ok a hazai reálkamatok csökkenése. Ez várható egyrészt azért, 
mert a szigorú uniós költségvetési előírásokból kifolyólag a közszféra 
eladósodottsága mérséklődni fog. Másrészt a közös valuta megszünteti 
a magyarországi befektetések árfolyamkockázatát, mérsékli az infláci-
ós bizonytalanságot, így a hitelfelvevőnek nem kell a bizonytalanság-
ból eredő felárat megfizetnie. A reálkamatok csökkenése feltehetőleg 
a magán- és a közösségi szektor fizikai és szellemi tőkébe történő be-
ruházásait ösztönzi. Jelentős összegeket takar a tranzakciós költségek 
megszűnéséből adódó nyereség is. Az árfolyam-ingadozás, illetve az 
átváltási költségek megszűnése a külkereskedelemre fejt ki élénkítő 
hatást. 

Az önálló monetáris-és árfolyam-politika feladásával a csatlakozó 
ország lemond egy, az országspecifikus sokkok kezelésére alkalmas 
eszközről. Magyarország ezzel ugyan túl sokat nem veszít. Részben 
azért, mert kereskedelmünk olyan mélyen integrált az euróövezetbe, 
termelési szerkezetünk pedig sokoldalú, így nem sok esély van egy 
asszimetrikus sokkra. Ilyen asszimetrikus sokkot okozhat a feltörekvő 
országokat övező bizalom ingadozása, de ez a különböző valuták léte-
zésének következménye. Az ország vitathatatlanul elveszíti a pénzki-
bocsátásból adódó bevételt, az ún. seigniorage-ot. Ez a bevétel átkerül 
a KBER-hez, és onnan kerül újraelosztásra. Ezt a várható visszaosztott 
jövedelmet kell összevetni azzal, amit saját valuta fenntartása mellett 
realizálna az állam. Végeredményben az MNB becslése szerint a tartós 
hasznok évente a GDP 0,3-1%-val haladják meg a veszteségeket. A 
belépés csúszása tehát ekkora veszteséget jelent évente. 
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C. Az Európai Központi Bank és a Központi Bankok  
Európai Rendszere 

I. A monetáris unió intézményrendszere23 

A Gazdasági és Monetáris Uniót az Európai Közösség Alapító Szer-
ződésében, tehát a közösségi pillérben helyezték el, nem a kormány-
közi pillérek nehézkesebb, kialakulatlanabb viszonyai közt. A közös-
ségi pillér a legkeményebben érvényesülő, napi operatív működésben 
is jól kipróbált pillér.24 Ez az elhelyezés az EKB függetlenségnek óha-
tatlanul egy olyan, pótolhatatlan és példátlan mértékű garanciát is 
nyújt, amit más központi bank nem élvez. A Szerződés rendelkezései-
nek módosításához szükséges eljárás ugyanis össze sem hasonlító egy 
sima, nemzeti törvény módosításával. A nemzeti jegybank független-
ségét bármilyen törvény garantálhatja, azt módosítani – a Szerződés-
hez képest – rendkívül könnyű. 

A Központi Bankok Európai Rendszerének részei a nemzeti jegy-
bankok, így ezek függetlensége sem maradhatott kívül az EU szabá-
lyozásának látókörén. A követelmény itt a nemzeti jegybanktörvények 
konvergenciája a Maastrichti Szerződéssel. Ez nem jelent teljes har-
monizációt, de megköveteli a szerződésnek ellentmondó rendelkezé-
sek kiiktatását a személyi, szervezeti, pénzügyi és működési függet-
lenség biztosítása érdekében. Az EKB-ból és a tagországok jegybank-
jaiból álló Központi Bankok Európai Rendszerét az Európai Központi 
Bank döntéshozó szervei irányítják. Ezek a Kormányzó Tanács és az 
Igazgatóság. Addig, amíg nem minden tagállam része az eurózónának, 
létezik az Általános Tanács is. 

A Kormányzó Tanács az Igazgatóság tagjaiból és a monetáris unió-
ban részt vevő országok jegybankjainak kormányzóiból áll. Legfonto-
sabb feladatai a döntéshozatal az alapfeladatok végrehajtása érdeké-
ben, irányelvek kibocsátása és a monetáris politika alakítása.25 Az 
Igazgatóság tagjai az EKB elnöke és alelnöke, illetve 4 másik tag. Az 
Igazgatóság felelős a monetáris politika végrehajtásáért.26 Az Általá-
nos Tanács tagjai az EKB elnöke és alelnöke mellett az összes EU-
tagország jegybankjának vezetői.27 Az EKB Működési Szabályzata 
alapján 13 KBER-Bizottság jött létre az EKB és a nemzeti jegybankok 
szakértőiből. A KBER alapvető feladatai a monetáris politika megha-
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tározása és végrehajtása, devizapiaci műveletek végzése, devizatarta-
lékok kezelése és a fizetési-elszámolási rendszerek hatékony működé-
sének elősegítése.28 

II. Gyenge központ, erős központ29 

Az USA Fed-jével, illetve a német Bundesbankkal összehasonlítva az 
euró-pénzrendszer központja viszonylag gyengének tűnik. Először is 
az Igazgatóság tagjai kisebbségben vannak a Kormányzó Tanácsban. 
Az EKB alkalmazottjainak száma pedig messze elmarad a rendszer 
többi elemétől, azaz a nemzeti jegybankoktól. Az alkalmazottakkal 
kapcsolatos másik jelentős különbség az EKB és a Fed. közt az, hogy 
míg az USA állami jegybankjai az egész ország területéről válogatják 
embereiket, addig az eurózóna nemzeti jegybankjai nem tekintenek ki 
egész Európára, hanem hazai szakembereket alkalmaznak. 

Ha az Igazgatóság túl sok hatalmat kapna, valóban fennállna annak 
a veszélye, hogy Európa polgárai úgy érezhetik: tőlük távol és rájuk 
való tekintet nélkül hoznak döntéseket. Ez meggyengítené a felelős 
jegybank látszatát, ezzel pedig végeredményben maga a jegybanki 
függetlenség kerülne veszélybe. Annak is megvannak azonban a maga 
veszélyei, ha a központot, azaz az Igazgatóságot túlságosan legyengí-
tik. A túl gyenge rendszer magában rejti a lassú és korántsem haté-
kony döntéshozatal veszélyét. Kérdés azonban, mennyire áll ez fenn 
Európában.  

Az EKB Kormányzótanácsának minden tagja egy szavazattal ren-
delkezik. A viszonylag hosszú megbízatási idővel együtt ez egyfajta 
kollegialitást és európai szemléletet biztosít a testületen belül. A sú-
lyozott szavazatokkal szemben felhozott legnyomósabb érv az, hogy a 
vezetők esetleg elsősorban a nemzeti, és nem az összeurópai érdekeket 
képviselnék. Ennek kockázata semmiképpen sem lebecsülendő. Fenn-
áll viszont annak a lehetősége is, hogy még ebben a rendszerben is a 
nemzeti érdekek diktáljanak. Ennek eredménye a kis országok indoko-
latlan túlsúlya lenne. A nacionalista szemléletmód végeredményben 
túlságosan megszorító jellegű monetáris politikához vezethetne Euró-
pában, főleg a monetáris unió kezdeti korszakában. Írország például a 
kamatokat sokkal magasabban tartotta még közvetlenül a monetáris 
unió kezdete előtt is, mint a többiek, így gazdasága nagyobb növeke-
dési mutatókat is produkált. Nem egyszerű egy ilyen helyzetben pár 
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hónap alatt változtatni, főleg, ha az infláció az adott országban maga-
sabb az átlagnál. 

A nézőpontok különbözőségének oka és az eurórendszer másik 
gyengéje a decentralizált végrehajtásban rejlik, ugyanis a monetáris 
politika végrehajtásának eszközei országonként nagyban különböznek. 
Amennyiben ezeket a nemzetek között fennálló különbözőségeket, 
illetve az eurózóna közös módszereihez mérten jelentkező eltéréseket 
is figyelembe veszik a döntéshozók, túl nagy változások következhet-
nek be a kamatpolitikában, ezek a változások ráadásul későn fejtenék 
ki hatásukat.  

Az euró-pénzrendszer gyenge pontja továbbá a Kormányzótanács 
létszáma is. Az eredetileg 17 fős testület pár éven belül elérheti a 30 
főt. A túlságosan nagy létszámú testület mindig könnyebben egyezik 
meg abban, hogy elfogadjon egy irányvonalat, tervezetet, vagy akár 
belenyugodjon a tétlenségbe. Kisebb vezető testület könnyebben dönt 
és lép. A nagyobb testület tagjai hajlamosabbak arra, hogy egy nehéz 
helyzetben, ha senki nem biztos benne, mit kell tenni, közösen eldönt-
sék: nem lehet itt semmit tenni. Erre a helyzetre szolgálhat példaként a 
Fed története az 1930-as években. Később át is alakították a döntés-
hozatali rendszert oly módon, hogy az Igazgatóság egyértelmű több-
séggel rendelkezzen.  

Összefoglalva tehát egy túl gyenge központ a nemzeti szempontok 
előtérbe kerülésének, a lassú és nem eléggé hatékony döntéshozatal-
nak a veszélyét hordozza magában. Az EU-nak tehát komolyan el kell 
gondolkoznia a reformokon, főleg a bővítési tervek fényében.  

III. Az EU monetáris politikájának decentralizált  
végrehajtása30 

Az Európai Közösség Alapító Szerződéséhez csatolt, a Központi Ban-
kok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapszabályáról 
szóló Jegyzőkönyv 12. Cikke kimondja, hogy az EKB a nemzeti köz-
ponti bankokhoz folyamodik a KBER feladatai körébe tartozó ügyle-
tek végrehajtása céljából, a lehetségesnek és indokoltnak tartott mér-
tékben és a szóban forgó cikket nem érintve. Ez mindenképpen azt 
sugallja, hogy egy decentralizált megoldás a szerződő felek számára 
kívánatosabbnak tűnt az egységes monetáris politika végrehajtása te-
rületén, mint egy centralizált.  
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A monetáris politika végrehajtását az említett szemléletmód alapján 
szinte kizárólag a nemzeti jegybankok végzik, az EKB csak egy igen 
korlátozott szerepet vállal. Gyakorlatilag az EKB csak finomíthat, és 
azt is csak a nemzeti jegybankokon keresztül, hiszen kereskedelmi 
bankok nála nem rendelkezhetnek számlával. A monetáris politika 
decentralizált végrehajtása annak egységességére nincs kihatással. 
Minden látszat ellenére ugyanis a nemzeti központi bankoknak nincs 
befolyásuk likvid tőkéjükre. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mi 
az oka a végrehajtás sokszor az észszerűség határain túlmenő decent-
ralizációjának. 

A decentralizációnak alapvetően három oka létezhet. A leggyakrab-
ban hangoztatott érv szerint a megfelelő monetáris politika a helyi 
pénzügyi rendszer nagyfokú ismeretét követeli meg. Ez azonban nem 
meggyőző érv, mert a helyismeret ugyan szükséges lehet a monetáris 
politika transzmissziós mechanizmusainak megértéséhez, a politikai 
döntések kialakításhoz, de nem sokat nyom a latban a döntések végre-
hajtásánál. Mások azzal indokolják a decentralizált végrehajtást, hogy 
a nemzeti jegybankok rendelkeznek az ehhez szükséges infrastruktú-
rával. Harmadik érvként azt szokták felhozni, hogy indokolatlan 
előnyben részesülne az amúgy is pénzügyi központnak számító Frank-
furt, ha az EKB mindent onnan irányítana. Ez utóbbi ellen a kommu-
nikációs rendszerek fejlettségével lehet érvelni. A hivatalosan hangoz-
tatott magyarázatoknál sokkal hihetőbbnek tűnik az, hogy a decentrali-
záció oka egyrészt a nemzeti jegybankok alkalmazottainak megtartá-
sa, másrészt annak a lehetőségnek a fenntartása, hogy a jegybankok 
nemzeti érdekeket is szolgálhassanak. Ami a munkaerőt illeti, az EU 
központi bankjaiban – a nemzeti jegybankokban és az EKB-ban – 
közel 60 ezer ember dolgozik. Európai átlagban egy millió lakosra 
160 központi banki alkalmazott jut, az USA-ban ez a szám csak 82, 
Japánban 50.  

Ez az ésszerűtlennek tűnő decentralizáció számos torzuláshoz ve-
zethet. A jegybanki tartalékok elsődleges szerepe, hogy egy esetleges 
likviditási sokk esetén a bankok megsegítésére lehessen azokat fel-
használni. Így, ha létezik egy ilyen tompító mechanizmus, a jegy-
banknak nem kell állandó jelleggel finomítgatnia, beavatkoznia a 
pénzügyi rendszer működésébe a rövidtávú kamatok stabilizálása ér-
dekében. Az ilyen beavatkozások azonban nehezen végrehajthatóak 
egy decentralizált szervezeten keresztül. Egy nyílt-piaci művelet vég-
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rehajtásához ilyen formában minimum tizenkét óra szükséges, ami 
vészhelyzet esetén két órára csökkenthető. Ez még mindig túl sok ah-
hoz, hogy kiszámíthatatlan likviditási sokkokat kezelni lehessen. Csak 
a közvetlenül az EKB által végrehajtott műveletek lehetnek elég gyor-
sak ahhoz, hogy a nap folyamán átsegítsék a rendszert a rövidtávú 
kamatok stabilitási zavarain. A nemzeti jegybankoknak azonban eszük 
ágában sem volt ekkora hatalmat ruházni az EKB-ra, ezért inkább tar-
talékokat őriznek, amikkel képesek kezelni a likviditási problémákat 
gyakori beavatkozás nélkül. 

A döntéshozatali rendszerben két folyamat bontakozhat ki a közel-
jövőben. Egyrészt lehet, hogy a tapasztalatok fényében és a gyakorlat-
nak köszönhetően a vezető szakemberek egyre inkább egy összeuró-
pai szemléletet tesznek magukévá. Másrészt az EU bővítései csökken-
teni fogják az Igazgatóság súlyát a Kormányzó Tanácsban, így meg-
erősödhetnek a nemzeti érdekek képviselői. Ami a végrehajtást illeti, 
a pénzügyi piacok racionalizálása valószínűleg fokozottabb központo-
sításhoz vezet majd. Csak néhány nagyobb jegybank lesz képes igazán 
megmaradni „a piacon”. Hogy az ellentétes irányba ható erők közül 
végül melyik bizonyul erősebbnek, azt a közeljövő fogja eldönteni. 
 
D. Az Európai Központi Bank függetlensége31 

A Maastrichti Szerződést, illetve az EKB és az EKBR statútumait az-
zal a szándékkal szövegezték, hogy a létező legmagasabb szintű füg-
getlenséget biztosítsák az EKB-nak. Ez sikerült is, az EKB a világ 
egyik legfüggetlenebb jegybankja lett. Figyelembe kellett venni, hogy 
az euró-rendszer egy általános jegybankhoz képest több sajátossággal 
is rendelkezik. Egyrészt részei a nemzeti központi bankok és az EKB. 
Ezek az elemek elméletben mind kellően autonómok. Másrészt a mo-
netáris unió szervezetrendszere nem rendelkezik még tapasztalatokkal 
és történelmi háttérrel.  

I. Intézményi és működési függetlenség 

Az EKB függetlensége nagyrészt az intézményt létrehozó Szerződé-
sekből ered. Az EKB esetében így a függetlenség követelménye és az 
árstabilitás mint feladat-meghatározás – szinte egyedülálló módon – 
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az alkotmányosnál is szilárdabb alapokon nyugszik.32 Az árstabilitás 
fogalmának pontos tartalmát azonban sem a Szerződés, sem az EKB 
statútuma nem tartalmazza, így az EKB maga választhatja ki azt az 
inflációra vonatkozó célt, amit követni szándékozik. Az EKB függet-
lensége tehát nem csak az alkalmazott eszközök, hanem rövidtávú 
céljai megválasztására is kiterjed, amíg azok összhangban állnak az 
árstabilitással. Az árstabilitás fogalma által takart követelményeket 
azonban az EKB sem változtathatja kedvére, hiszen ezzel saját hiteles-
ségét ásná alá, ami hosszabb távon pedig a függetlenségét sodorná 
veszélybe. Az EKB tehát kimondta, hogy az árstabilitás 2%-nál ala-
csonyabb árszínvonal-emelkedést vagy -csökkenést takar. Az elsődle-
ges feladat így pontosan ismert. A Maastrichti Szerződés azt is meg-
határozta, hogy az EKB-nak támogatnia kell a Közösség általános 
gazdaságpolitikai erőfeszítéseit, amíg azok saját feladatai teljesítését 
nem veszélyeztetik. Ezzel szemben nem tisztázott, meddig és milyen 
formában lehet ezt elvárni a jegybanktól, illetve ki dönthet a támoga-
tás indokoltságáról, jogosságáról.33 

A KBER alapvető feladatai a Közösség monetáris politikájának 
meghatározása, a devizaműveletek végzése, a devizatartalékok kezelé-
se és a fizetési rendszerek zavartalan működésének elősegítése. Kizá-
rólag az EKB hatásköre a bankjegykibocsátás ellenőrzése.34 Általá-
nosságban megállapítható, hogy az EKB rendelkezik a megfelelő esz-
közök széles választékával annak érdekében, hogy feladatait magas 
fokú önállósággal láthassa el. Gyakorlatilag nem is korlátozza semmi, 
kivéve természetesen azt a követelményt, hogy tevékenységét a 
szabadversenyes nyílt piacgazdaság elvének megfelelően, a források 
hatékony elosztását elősegítve kell végeznie.35 

Az EKB függetlenségét a Közösség más intézményeitől a 
Maastrichti Szerződés 113. cikke biztosítja. Eszerint a Tanács elnöke 
és a Bizottság egy tagja részt vesz ugyan a Kormányzó Tanács ülése-
in, de szavazati joggal nem rendelkezik. A Tanács elnöke viszont tár-
gyalási indítványt tehet a Kormányzó Tanácsnak. A kapcsolattartás az 
ellenkező irányban is működik: a Tanács olyan üléseire, amelyek té-
maköre érinti a KBER feladatait, meghívják az EKB elnökét. 

Feladatai hatékony ellátása érdekében az EKB-t jogalkotási hatás-
körrel is felruházták. Ezt a felhatalmazást a Maastrichti Szerződés 
110. cikke tartalmazza. Eszerint az EKB általános hatályú és közvet-
lenül alkalmazható rendeleteket, a címzettekre nézve kötelező érvényű 
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határozatokat és nem kötelező ajánlásokat, véleményeket bocsáthat 
ki. A Szerződés arra is feljogosítja az EKB-t, hogy bírságot szabjon 
ki, amennyiben a vállalatok nem tartják be rendeleteit és határozatait. 
Ha a tagállami központi bankokkal szemben van szüksége kikénysze-
rítési lehetőségre, az Európai Bírósághoz fordulhat.36 Az EKB hatás-
köre bírói védelemben is részesül. Jogosítványai megsértésére hivat-
kozva kérheti az Európai Bíróságtól a Közösség intézményei által ho-
zott aktusok felülvizsgálatát. A keresetindításról a Kormányzó Tanács 
dönt. Az EKB nem szerepel ugyan az elsődleges privilegizált kereset-
indításra jogosultak között, azaz nem indíthat eljárást, ha a vitatott 
aktus nem érinti közvetlenül.37 Meg kell még említeni azt is, hogy a 
Számvevőszék ellenőrzi ugyan az EKB-t, de csak a vezetőség tevé-
kenységének hatékonysága szempontjából. Az EKB számláit külső 
könyvvizsgálók nézik át.38 

II. Személyi függetlenség 

Az EKB statútuma számos rendelkezéssel biztosítja az EKB vezetői-
nek személyi függetlenségét. Az Igazgatóság elnökből, alelnökből, és 
négy másik tagból áll, tagjai nyolc évig maradnak a helyükön, és ez a 
mandátum nem megújítható. A kinevezés folyamata minden szem-
pontból kimeríti a pluralitás követelményét. Ha az Igazgatóság vala-
mely tagjánál a tisztség viseléséhez szükséges feltételek már nem áll-
nak fenn, vagy súlyos hibát követett el, a Bíróság a Kormányzótanács 
vagy az Igazgatóság kérésére megfoszthatja hivatalától. Tehát sem a 
Közösség politikai intézményei, sem a pénzügyi ellenőrzést végző 
Számvevőszék nem kaptak jogot az elmozdítás kezdeményezésére. Az 
alkalmazási feltételeket, fizetéseket, társadalombiztosítási juttatásokat 
az EKB-val kötött szerződések szabályozzák, amelyek feltételeit a 
Kormányzótanács és a Tanács által kinevezett 3-3 tagból álló bizott-
ság javasolja. Az Igazgatóság tagjai ezekben a kérdésekben szavazati 
joggal a Kormányzótanács ülésén nem rendelkeznek. Az összeférhe-
tetlenségi szabályok minden más kereső tevékenység lehetőségét ki-
zárják. Ez alól a Kormányzótanács felmentést adhat.39 A valódi szemé-
lyi függetlenség a Szerződés és a Jegyzőkönyv rendelkezései ellenére 
sem mindig biztosított. 1998-ban a dán Duisenberg kinevezését az 
EKB élére majdnem teljesen nyílt manipulációk előzték meg.40 A 
személyi függetlenséget erősíti az is, hogy az Igazgatóság teljes mér-
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tékben felelős az EKB feladatait érintő döntéseiért. A szerződés a ha-
tásköröket is akkurátusan megosztja a két vezető szerv között. Továb-
bi biztosíték az a már említett rendelkezés is, hogy a származási or-
szágra tekintet nélkül mindenki egy szavazattal rendelkezik a Kor-
mányzótanácsban.  

Az EKB függetlenségét veszélyezteti azonban a Kormányzótanács 
már említett bővülése az új tagországok jegybanki vezetőivel. Szakér-
tők szerint a hatékony döntéshozatalhoz az ideális létszám a tizenöt fő 
vagy annál kevesebb. Ráadásul nem csak a tagok számának növekedé-
sével jár az új országok belépése, hanem azzal is, hogy a Kormányzó-
tanácsban a nemzeti jegybankok elnökei elsöprő többséggel rendel-
keznek majd az Igazgatósági tagokkal szemben. 

Végül, de nem utolsó sorban a Maastrichti Szerződéshez csatolt 
Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank Alapszabályáról 7. cikkében leszögezi, hogy az EKB, 
a nemzeti központi bankok, valamint azok döntéshozó szerveinek tag-
jai hatáskörük gyakorlása, feladataik és kötelezettségeik teljesítése 
során nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat sem a közös-
ségi intézményektől, sem a tagállamok kormányaitól vagy más szerve-
itől. 

III. Pénzügyi függetlenség 

Az EKB gazdasági függetlenséget különböző tényezők széles köre 
alapozza meg. Lényeges elemek a következők: az EKB tulajdonosai, 
alaptőkéjének kizárólagos jegyzői a tagállamok központi bankjai. Az 
alaptőkében való részesedést 50%-ban a népesség, 50%-ban pedig az 
adott ország GDP-je határozza meg. Az Általános Tanács döntése 
alapján az eurózónán kívüli államok a rájuk eső rész 5%-át fizették be. 
A részvényesek, a nemzeti jegybankok az osztalékon kívül semmiféle 
szokásos részvényesi jogot nem élveznek. Nem ők választják meg sem 
az Igazgatóságot, sem az EKB elnökét. Végeredményben az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy a közös leánybank, az EKB utasíthatja a tulajdo-
nos a jegybankokat. Ráadásul az EKB vagyonának és tartalékainak 
összetételét teljesen autonóm módon határozhatja meg, tehát felszólít-
hatja a nemzeti központi bankokat az emelésre. A valutakészleteket 
maguk a nemzeti jegybankok őrzik, egy részét azonban átruházták az 
EKB-ra. Azt, hogy ezeket az arányokat hogyan változtatják, a Kor-
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mányzótanács dönti el. A könyvelés szabályait szintén a Kormányzó-
tanács fekteti le. Az ő hatáskörük az alaptőke emeléséről való döntés 
is. Széles döntési jogkörrel rendelkeznek a hasznokkal és a vesztesé-
gekkel kapcsolatban. Mindez a szabadság más jegybankokkal össze-
hasonlítva elég széleskörűnek tűnik. 

A kormány finanszírozására vonatkozó tilalmak példa nélkül álló 
módon vágják el a kormány és a bank közt lehetséges monetáris kap-
csolatok útját. Ennek megfelelő módosításokra volt szükség a tagál-
lamokban is. Egyértelmű, hogy a törvényi szabályok önmagukban 
nem biztosítják a függetlenséget, azonban fontos, mindenki által tisz-
teletben tartandó elveket szögeznek le. A Szerződés értelmében az 
EKB és a nemzeti jegybankok nem nyújthatnak semmilyen hitelt sem 
a közösségi intézmények, központi kormányzatok, sem a regionális, 
helyi vagy más közhivatalok, tagállamok vállalatai részére, és nem 
vásárolhatnak közvetlenül ezen intézmények által kibocsátott, hitelvi-
szonyt megtestesítő értékpapírt.41 

IV. Az EKB függetlensége más jegybankokkal  
összehasonlítva42 

1992-ben Cukierman összeállított egy 16 kritériumot vizsgáló mód-
szert a jegybanki függetlenség mérésére. Négy fő területet – a vezetők 
kinevezését, a politikaalakítást, a célok és a költségvetés finanszírozá-
sát) vizsgálva állított fel egy rangsort több ipari ország jegybankja 
közt a törvényi függetlenség mértéke alapján. Akkor a német 
Bundesbank és a Svájci Nemzeti Bank bizonyultak a legfüggetleneb-
beknek. Ha az ő módszerét követve besoroljuk az EKB-t is, akkor a 
törvényben biztosított függetlenség tekintetében az EKB minden mást 
megelőz. Cukierman kritériumainak egyenes alkalmazása tehát azt 
sugallja, hogy az EKB a világ egyik legfüggetlenebb, ha nem a legfüg-
getlenebb jegybankja. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a Cukierman féle lista 
hiányosságait. Valóban nem egyszerű egy, a jegybanki függetlenséget 
hitelesen mérő kritériumrendszert összeállítani. Cukierman ugyan elég 
széles körben vizsgálódik, mégis figyelmen kívül hagy több rendkívül 
fontos faktort. Ilyen például a pénzügyi függetlenség, a hasznok és 
veszteségek kérdése, az árfolyam-politika befolyásolásának lehetősé-
ge. A másik hibalehetőség abban rejlik, hogy a vizsgált törvényeket 
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többféleképpen lehet értelmezni. De több értelmezési lehetőség áll 
fenn a kritériumok vonatkozásában is. Például, ha a jegybanki vezető-
ket a Kormány helyett több szerv nevezi ki, az elvileg a függetlenséget 
biztosítja. Ha azonban a plurálisnak szánt rendszer túlzottan bonyo-
lulttá válik, az alkalmatlan jelöltért és megválasztásáért való felelősség 
veszhet el. Lényegében tehát megállapíthatjuk, hogy pusztán törvény-
szövegek alapján meglehetősen nehéz feladat összehasonlítani a köz-
ponti bankok függetlenségét. Nem lehet megfeledkezni az adott or-
szág történelmi-kulturális hátteréről, szokásairól, gazdasági helyzeté-
ről sem. Az EKB esetében azonban még a szükséges gyakorlati ta-
pasztalatok sem állnak feltétlen rendelkezésre. 

V. Az EKB függetlenségét veszélyeztető tényezők 

Sokak szerint az EKB függetlenségét veszélybe sodorhatja az árfo-
lyam-politikára vonatkozó jelenlegi szabályozás. A jegybanki függet-
lenségre irányuló klasszikus fenyegetések egyike az ország árfolyam-
rendszerben való részvétele. Az Európai Közösség Nizzai Szerződéssel 
módosított Alapító Szerződése 111. cikkében úgy rendelkezik, hogy a 
Tanács – az EKB vagy a Bizottság ajánlására, az EKB-val és a Parla-
menttel való konzultáció után – egyhangúsággal hivatalos megállapo-
dásokat köthet árfolyamrendszerről. Ez a rendelkezés tehát hossza-
dalmas egyeztetéseket követel. Ebből kifolyólag valószínű, hogy nem 
jön létre formális, az árfolyamra vonatkozó megállapodás az EU és a 
kívülálló országok közt, és ezáltal a Tanács minősített többséggel 
meghatározhatja az árfolyam-politikát. Végeredményben tehát nem 
valószínű, hogy az EU egy olyan árfolyamrendszer részévé válna, ami 
korlátozná lehetőségeit az árstabilitás elérése tekintetében. Ezt tá-
masztják alá még az árfolyamrendszerek dinamizmusából fakadó té-
nyezők is. Ez a fenyegetés így nem kell, hogy igazán foglalkoztassa az 
EKB függetlenségét féltőket.  

Veszélyt jelenthet a függetlenségre nézve a nemzeti jegybankok 
KBER-től független tevékenysége is. A nemzeti jegybankok ilyen jel-
legű tevékenysége nem interferálhat az egységes monetáris politiká-
val. Az interferencia tényét a Kormányzótanács kétharmados többség-
gel állapíthatja meg. Ez csak akkor állhat fenn, ha az adott központi 
bank tevékenysége, amelyet az euró-rendszeren kívül folytat, kihatás-
sal van a monetáris politikára, különösen a központi banki pénztarta-
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lék emelése, vagy a jövőbeni EKB döntés előrejelzése vagy kiszivá-
rogtatása útján. Az könnyen belátható, hogy egyetlen jegybank tevé-
kenysége szignifikáns kihatással az egész euró-rendszerre nem lehet. 
Ugyanakkor éppen ez a lebecsült jelentőség válhat fenyegetővé. Ha 
minden jegybank abban a hiszemben cselekszik, hogy tevékenysége 
nem lesz jelentős, a jegybankok külső tevékenységének hatása összes-
ségében katasztrofális lehet. 

A valódi veszélyt a közvélemény jelenti. Hiába a mégoly erős véde-
lem, ha az EKB tevékenysége nem felel majd meg a társadalom elvá-
rásainak. Ezek az elvárások pedig a fejlődő, virágzó gazdaságban tes-
tesülnek meg. Éppen ezért nem ér semmit az árstabilitás, ha a gazda-
ság közben stagnál. 

VI. A felelősség és a beszámolási kötelezettség43 

Az eddig mondottak alapján kijelenthető, hogy minden aggodalom 
ellenére az Európai Központi Bank a világ egyik legszéleskörűbb füg-
getlenséggel felruházott bankja. Az autonómia ilyen példátlan mértéke 
negatív jelenséggé is válhat, amennyiben nem párosul megfelelő fele-
lősségi rendszerrel, ellenőrzéssel és beszámolási kötelezettséggel. 
Ezért fontos megvizsgálni, hogy az EKB milyen módon ad számot 
tevékenységéről. Ez nem olyan egyszerű feladat, mert az EKB-ról 
egyelőre kevés publikáció látott napvilágot, hiszen szinte alig műkö-
dött még. Ha figyelembe vesszük a monetáris politikában mindig 
szükségszerűen megjelenő időfaktort is, szinte lehetetlen értékelni, 
mennyire felelős szervezetről van szó. Az EKB-t érintően megjelent 
kiadványok az ellenőrzés korlátozott volta miatt általában komoly 
kritikákat tartalmaztak, és őszinte aggodalmat váltottak ki.  

A beszámolási kötelezettség mérése a függetlenség méréséhez ha-
sonló problémákat vet fel. Lorenzo Bini Smaghi és Daniel Gros egy 
15 kritériumból álló rendszert állítottak fel, amik három csoportba 
oszthatók: az ex-ante felelősség, az ex-post felelősség és az eljárásokat 
érintő kérdésekre. Az ex-ante kritériumok közt legelöl értelemszerűen 
a bank céljainak meghatározottsága szerepel. Ide tartozik a műveleti 
célok közzététele is. Ha a piac résztvevői tisztában vannak azzal, hogy 
a bank lépései milyen célt takarnak, folyamatosan figyelemmel kísér-
hetik eredményességét. A harmadik ex-ante tényező a középtávú célok 
közzététele, a következő pedig a monetáris politika eredményességét 
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mérő mutatók ismertetése. A közvélemény így megismerheti, hogy a 
jegybank hogyan értékeli az inflációs előrejelzéseket és a lehetséges 
eltéréseket, illetve melyik mutatót használja. Az ex-ante felelősséget 
biztosító feltételek közül az utolsó pedig annak a vizsgálata: mennyire 
sikeresen kommunikálja a jegybank, hogy a monetáris politika milyen 
kihatással bír egyéb politikákra és célkitűzésekre. 

A kritériumrendszer második fogalomkörébe, az ex post feltételek 
közé sorolták a középtávú mutatókra és a céltól való esetleges eltérés-
re vonatkozó adatok közzétételét, az inflációs előrejelzések kibocsátá-
sát, a főbb eredményességi mutatók értékelését és magyarázatát. A 
harmadik csoportba olyan kritériumok kerültek, amelyek az ex ante és 
ex post előírások teljesítéséhez szükséges eljárásokat érintik. A jegy-
bank beszámolási kötelezettsége megvalósulhat jelentések, parlamenti 
meghallgatások, jegyzőkönyvek nyilvánosságra bocsátása és hasonló 
módszerek révén. 

A kritériumok első köre szempontjából, az EKB célja kellően ponto-
san meghatározott. Az átláthatóság érdekében közzétették, hogy ársta-
bilitás alatt a 2% alatti infláció értendő. A deflációt az inflációval azo-
nos súlyú problémaként értékelik. Csak annyit mondtak azonban, 
hogy ezt középtávú célnak tekintik. Ez a határozatlan időtűzés min-
denképpen gyengíti a célkitűzés precizitását. Az EKB műveleti célja a 
napi pénzpiaci kamatláb. Nem határoztak meg viszont pontos közép-
távú célt, csak egy referenciális gazdasági mutatót. A kijelölt eredmé-
nyességi mutatók sora pedig túl hosszú, azt a látszatot kelti, hogy az 
EKB mindenre figyel, ami tulajdonképpen az információk titkolásával 
egyenlő. Az ötödik kritérium szempontjának az EKB maradéktalanul 
megfelel, hiszen beszámol az Európai Parlamentnek arról, hogy a mo-
netáris politika lépései mennyiben befolyásolják a más irányú célokat. 

Az ex-post követelmények közül az EKB eleget tesz az eredményes-
ségi mutatók publikálására vonatkozónak. Egyelőre azonban nem 
szándékozik saját inflációs előrejelzést kibocsátani. Egyebekben pedig 
a Kormányzótanács olyan sűrűn ülésezik, hogy a legfontosabb refi-
nanszírozási és kamatpolitikai döntéseket illetően szűk változtatási 
lehetőségek maradnak csak két ülés közt. Ezért a legfontosabb kama-
tok közzétételével gyakorlatilag a politikai elveket is közzéteszik. 

A beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében az EKB éves je-
lentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a Bizottság-
nak és az Európai Tanácsnak. A Parlament általános vita keretében 
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megtárgyalhatja a jelentést, bizottságai pedig meghallgathatják az 
EKB Igazgatóságának tagjait. Ezen kívül az EKB negyedévente jelen-
tést készít, és havonta kiadja hivatalos újságját, a Monthly Bulletint. 
Az átláthatóságot igyekszenek erősíteni a minden hónapban a Kor-
mányzótanács első ülése után az elnök vagy valamelyik alelnök által 
megtartott sajtótájékoztatóval. Az ezen elhangzottakat pedig az Inter-
neten teszik közzé. Az Európai Parlament illetékes bizottságai az 
EKB elnökét és az Igazgatóság más tagjait meghallgatják, akár az Eu-
rópa Parlament, akár a saját kérésükre.44 

A Maastrichti Szerződéshez csatolt, a Központi Bankok Európai 
Rendszere és az Európai Központi Bank Alapszabályáról szóló Jegy-
zőkönyv 15. cikkének értelmében az EKB az őt terhelő jelentéstételi 
kötelezettség keretében legalább harmadévente jelentést készít és tesz 
közzé a KBER tevékenységéről. Ezen felül készülnek a heti konszoli-
dált pénzügyi helyzetjelentések. Megismétli a Jegyzőkönyv a Szerző-
dés éves jelentésekre vonatkozó rendelkezését is, és minden jelentésre 
vonatkozóan kijelenti, hogy azok térítésmentesen állnak az érdeklődők 
rendelkezésére. 

Akadnak azonban kételyek is. Szembeszökő például, hogy az emlí-
tett beszámolók nem csak előrejelzéseket nem tartalmaznak, hanem az 
elemzések maguk is inkább retrospektív szemléletűek. Felvetődik az a 
kérdés is, hogy az Európai Parlament nem testesíti meg kellő mérték-
ben az európai alkotmányosságot. Mások azt is felvetik, hogy az Eu-
rópai Parlament korántsem kéri a jegybankot olyan szigorúan számon, 
mint mondjuk az amerikai kongresszus a Fed-et. Az viszont csak a 
jövőben fog eldőlni, hogy az Európai Parlament képes-e felnőni a fel-
adathoz. A jegyzőkönyvek nyilvánosságra bocsátását pedig maga a 
Maastrichti Szerződés tiltja meg. 

Az EKB esetében érdekes kérdés még a személyi és a kollektív fele-
lősség elválasztása. Ha figyelembe vesszük, hogy a Kormányzótanács 
az egész térség árstabilitásáért felel, tagjai, a nemzeti jegybankok ve-
zetői azonban adott országokéiért, nem kis feszültséget figyelhetünk 
meg az európai szemlélet és a nemzeti érdekek közt. A tagok kineve-
zése nem európai folyamat, hanem országonként különbözőképpen 
szabályozott belügy. E vezetőt nem terhelheti az európai ügyek tekin-
tetében beszámolási kötelezettség a csakis nemzeti érdekeket képvise-
lő, őt kinevező – vagy az abban résztvevő – nemzeti parlament irá-
nyában. Nem vonhatja a Kormányzótanács tagjait felelősségre az Eu-
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rópai Parlament sem, hiszen semmi köze kinevezésükhöz. A megoldás 
a kollektív felelősség. Visszatérve a jegyzőkönyvekre, már csak a kol-
lektív felelősségből kifolyólag sem lehet őket nyilvánosságra hozni. 
Hiszen ha individuális felelősséggel a Kormányzótanács tagjai nem 
tartoznak, akkor szavazataikat sem szabad nyilvánosságra hozni. Félő, 
hogy anyaországaik nyomást gyakorolnának rájuk, ha megismerhet-
nék álláspontjukat. 

E. Befejezés 

Az utóbbi években egyre gyakrabban lángolt fel a jegybankok függet-
lenségével kapcsolatos polémia. A probléma aktualitását az infláció-
val, illetve a gazdasági növekedéssel fennálló szoros összefüggése 
adja. Magyarországon ehhez még hozzájárul, hogy a 2004-es EU-
csatlakozás miatt jegybankunk szerepe át fog alakulni, részévé válik 
az összeurópai rendszernek, és ez – többek között – lényeges jogsza-
bályi módosításokat követelt, illetve követel meg. A központi bank 
autonómiájának fontosságára terelte a figyelmet az Magyar Nemzeti 
Bank Felügyelő Bizottságának 2002-es felállítása körül kibontakozott 
vita is. 2002 végén pedig a gazdasági növekedés és az árstabilitás el-
lentmondásaira hívta fel a figyelmet Járai Zsigmond jegybankelnök 
szembenállása a kormánnyal. 

A szakértők elsősorban két kérdést vizsgálnak: a központi bankok 
kapcsolatát a bankrendszerrel, a bankrendszer egyéb irányító szervei-
vel, illetve azt, hogy miképp lehet a jegybankot gazdasági – és nem 
politikai – célok szolgálatába állítani. Ez a jegybank függetlenségén és 
felelősségi viszonyainak tisztázásán keresztül tűnik elérhetőnek. 
Christian Noyer, az Európai Központi Bank alelnöke 1999-ben Észt-
országban beszélt a jegybanki függetlenségről. Kiindulópontja az volt, 
hogy a központi bank eredményességének alapvető feltétele a napi 
politikától való függetlenség. A függetlenség azonban nem jelenthet 
izolációt. A demokratikus társadalomban az átláthatóság, a nyitottság, 
a felelősség, a beszámolási kötelezettség kategóriái legalább olyan 
fontosak, mint az autonómia maga, sőt, kiegészítik azt.45 

A függetlenség a jegybankok esetében egyrészt politikai befolyástól 
való mentességet, másrészt a monetáris politikában a lehető legna-
gyobb mozgásteret jelenti. A jegybanki függetlenség kategóriája első-
sorban a monetáris politika irányítására vonatkozik, figyelmen kívül 
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hagyva a többi jegybanki funkciót. A függetlennek tekintett központi 
bankok általában szabadon alakítják, és hajtják végre a monetáris irá-
nyításra vonatkozó politikájukat, viszont törvény által meghatározott 
cél köti őket. Ennek a célnak a meghatározottsága országról országra 
komoly eltéréseket mutat. A központi bank elé kitűzött cél pontos le-
írásának a beszámoltatás és a felelősség érvényesítése szempontjából 
van kiemelkedő jelentősége. 

Tíz évvel ezelőtt gyakorlatilag csak az Egyesült Államok, Németor-
szág, illetve Svájc jegybankja élvezett jogi értelemben vett független-
séget. Ma már a monetáris stabilitás zálogának tekintett függetlensé-
get Új-Zélandtól (1989) Chilén (1989) keresztül Argentínáig (1992) és 
a Fülöp Szigetekig (1993) a világ legtöbb országának jogrendszere 
biztosítja, az újonnan létrehozott EKB pedig a világ legfüggetlenebb 
jegybankjának tekinthető.  

Az MNB hosszú küzdelme függetlenségéért szintén komoly ered-
ményekkel járt. Az így függetlenített jegybankunk viszont önállóságá-
nak legnagyobb részét elveszíti majd, amint Magyarország is részesé-
vé válik az euró-pénzrendszernek. A politikától való elhatárolódás 
végett az EU ugyan megköveteli a nemzeti jegybankok függetlenségét, 
a monetáris irányítást azonban kezében tartja. Bár rengeteg tennivaló 
maradt ezen a téren is az EU csatlakozásig, de a jegybank független-
ségére vonatkozó követelmények legnagyobb részének már most ele-
get tesz a hazai szabályozás és gyakorlat.  
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