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Farkas Gergely 

A Nemzeti Kerekasztal alkotmányozási  
tevékenységének kvintesszenciája: az Októberi 

Alkotmány első két fejezete* 

Az Októberi Alkotmány1 létrejöttét több tényező jótékony együttállása tette 
lehetővé. Az Alkotmány2 elavult volta – és emiatt a Nemzeti Kerekasztal 
tárgyalások idejére már jócskán előrehaladott, új alaptörvény megalkotását 
célzó folyamat3 –, a politikai helyzet, amely jó táptalaj volt egy demokrati-
kus rendszerváltáshoz – az állampárt megrendült, és ezzel párhuzamosan az 
ellenzéki erők aktivizálódtak –, illetőleg a jogtudomány évekre visszatekintő 
kutatási eredményei mind abba az irányba mutattak, hogy egy valóban új, 
jogállami demokratikus alkotmány jöjjön létre. Mivel formailag is új alap-
törvény elfogadásához nem volt meg a tárgyalófelek között a konszenzus, az 
akkor hatályban lévő Alkotmány formai kereteit töltötték fel teljesen új tarta-
lommal, melynek következtében mégis új alaptörvénye lett a megszülető 
Harmadik Magyar Köztársaságnak. 

Az Októberi Alkotmány létrejötte a Nemzeti Kerekasztal mindhárom 
szintjén folyt. A szöveg majd egésze az I/1. alkotmányozó albizottságban 
készült el. E bizottságban a tárgyalófelek eredményei alapján számos alkot-
mánymódosító törvényjavaslatot készítettek el az Igazságügyi Minisztérium 
szakemberei. Csak az e szinten megoldatlanul maradt vitás kérdések felett 
döntöttek a politikai egyeztető bizottságban, még inkább a plenáris ülésen. 

Az Októberi Alkotmánynak vannak kiemelkedően fontos fejezetei. E 
fontosságot azért kell tulajdonítanunk e fejezeteknek, mert a rendszerváltás, 
a békés átmenet kardinális alkotmányos kérdéseinek legmagasabb szintű 
szabályozását jelentik. Ilyenek voltak az általános kérdéseket, valamint az 
Országgyűlés alkotmányos helyzetét rendező részei alaptörvényünknek. 
Jelen tanulmányban e két nagy témakörről szeretnénk szólani. 

 
 
 
 
 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog I. (Általános rész)” szekcióban 2. helyezést ért el. 
Konzulens: Dr. Sükösd Ferenc 
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A. A tárgyalások sine qua non-ja: az Általános rendelkezések 

I. Az Alkotmány első fejezetének jelentősége 

Az Alkotmány élén álló fejezet igen nagy figyelmet kapott a Nemzeti 
Kerekasztal tárgyalások során. Ennek oka, hogy az alaptörvény itt tárgyalta 
azokat az alapvető szabályokat, amelyek a rendszert is meghatározták. En-
nek megfelelően az 1989. évi XXXI. törvény az egész fejezet helyett újat 
iktatott be. A fejezet szerkezete változatlan maradt, azonban a tartalom – 
betűjét tekintve is számottevően, de szellemiségében teljes mértékben – 
megváltozott. A cím találóan utal arra, hogy nemcsak alapelveket tartalmaz, 
hanem normatív rendelkezések is helyet kaptak benne. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy számos oldalról felvetődött, miszerint eb-
ben a fejezetben szuverenitási kérdéseket is tárgyaljon az alaptörvény, jele-
sül ide kellene előrehozni a felségjelvényekről szóló passzusokat, illetve itt 
kellene rendelkezni az ország területi tagolódásáról is.4 Az állampolgársági 
jog szabályozása meglehetősen hiányosnak mondható; ezt is pótolni kellene, 
mégpedig az alkotmánynak ebben a részében. Ugyanakkor a tárgyalófelek 
szeme előtt egy hamarosan megalkotandó új alkotmány képe lebegett, így az 
Októberi Alkotmány szerkezete nem, tartalma pedig csak az átmenethez 
szükséges mértékben változott.5 

II. Vita az államforma körül 

Ahogy várható volt, az államforma kérdése jelentős érdeklődésre tartott 
számot. A jelző nélküli köztársaság, mint az államforma elnevezése, az El-
lenzéki Kerekasztal követelésével jelent meg a lehetséges variációk között. 
Az MSZMP és a Harmadik Tárgyalófél érvelésére, miszerint ez nem tartozik 
az átmenet szempontjából releváns kérdések közé, az ellenzék úgy válaszolt, 
hogy az alkotmánymódosítás olyan új jogállamot hoz létre, amelynek elne-
vezésében is szükséges magát elhatárolnia a megbukott és életképtelennek 
bizonyult korábbi rendszertől. Az Ellenzéki Kerekasztal nyelvileg is hibás-
nak tartotta a népköztársaság kifejezést, hiszen a res publica, a köztársaság 
„köz” előtagja már kifejezi, hogy a nép a hatalom birtokosa. 

Látnunk kell, hogy azért volt az államformán kezdetben vita, mert nem 
lehetett még tisztán látni, hogy mekkora revízió alá kerül az Alkotmány, 
mennyire marad meg az állam szocialista jellege. Amint ez világossá vált, az 
államforma felett többé már nem volt vita. Végül tehát az Ellenzéki 
Kerekasztal álláspontja győzött, és már a Törvényjavaslat 26 köztársaságként 
deklarálja Magyarország államformáját. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy e 
kérdés tekintetében is győzött a szakmaiság a politikum fölött. 



A Nemzeti Kerekasztal alkotmányozási tevékenységének kvintesszenciája: … 

 51 

III. A népfelség elve és a jogállami klauzula: szocializmus 
az alkotmányban 

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokról szóló megállapodás rendező elvként 
deklarálta a népfelség elvét.7 Az Ellenzéki Kerekasztal által legfontosabbnak 
ítélt elv az Októberi Alkotmányba mint alapelv került bele. 

Az Országgyűlés általi, a népszuverenitásból eredő összes jog gyakorol-
hatóságán túllépve, a Szabályozási Koncepció8 már kijelenti, miszerint a 
népszuverenitás lényegéből fakad, hogy esetenként maga a nép dönt alapve-
tő kérdésekben. A Szabályozási Elvek9 már a végül becikkelyezett változat 
mellett teszi le voksát. Az EKA-tervezet10 alapján napirendre került a kérdés, 
és ennek megfelelően a Törvényjavaslat 2 már foglalkozik vele és az Októ-
beri Alkotmány 2. § (2) bekezdése felett nem volt különösebb vita. 

Ugyanígy volt ez a hatalom erőszakos eszközökkel való megszerzésének 
és kizárólagos birtoklásának tilalma, valamint az ehhez kapcsolódó engedet-
lenségi jog esetében is. Találó az a megfogalmazás, miszerint „ez egy féle-
lem szülte elv, azonban Európának ebben a részében ez a félelem alighanem 
indokolt.”11 Az I/4. albizottság átiratot intézett az alkotmányozó albizottság-
hoz, amelyben kifejtette, hogy az állam elleni bűncselekmények szabályozá-
sához elengedhetetlen az alkotmányos rend megfelelő kialakítása, így a most 
tárgyalt elv beiktatása az alkotmányszövegbe.12 Ennek megfelelően a tilal-
mat – amellett, hogy már az EKA-tervezet is megemlékezik róla – az albi-
zottság inkorporálta a rendelkezések közé. Itt csak a szövegezés változott. A 
Törvényjavaslat 2 még bővebb, körülíróbb szabályozást tartalmazott,13 a 
Törvényjavaslat 314 már a törvényes fellépés lehetőségét adta meg, amely 
igen jelentős pontosítást jelent. Az engedetlenségi jog jelentőségét egyébként 
az Országgyűlésben is kiemelték, párhuzamot vonva az Aranybulla ellenál-
lási záradékával.15 A végül hatályba lépő szöveg szerinti formáját a szöveg a 
Törvényjavaslat 4-gyel16 érte el. 

A rendszerváltás legjelentősebb vitája bontakozott ki viszont a jogállami 
klauzula alkotmányba iktatása felett. E kérdés szorosan összefügg az állam-
szocializmusra vonatkozó utalások alkotmányból történő kiiktatásával. Ez 
annál is inkább így van, mivel tipikusan a monolit hatalomból a demokrati-
kusra áttérő országok alkotmányaiban szerepel expressis verbis a jogállam 
deklarálása.17 A klauzula létjogosultságát egyik tárgyalófél sem vitatta, csak 
a megszövegezést illetően volt köztük antagonisztikusnak bizonyuló nézet-
különbség. Az Ellenzéki Kerekasztal ugyanis kardinálisnak ítélte, hogy az 
Alkotmány szövegét átvizsgálva, minden olyan rendelkezést kiiktassanak 
belőle, amely utal az államszocializmusra.18 Az MSZMP szövegjavaslata – a 
Harmadik Tárgyalófél támogatásával – a következő volt: „A Magyar Köztár-
saság független, demokratikus és szocialista jogállam.” Az Ellenzéki 
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Kerekasztal szerint az állam szocialistának deklarálása lehetővé teszi a más-
ként politizáló pártok kiiktatását a politika színteréről.19 A probléma több-
ször megjárta az utat az I/1. albizottság és a középszint között anélkül, hogy 
az álláspontok közeledtek volna. Mivel e kérdésben a tárgyalás holtpontra 
jutott, az ellenzék javasolta, hogy a jogállami klauzulát helyezzék a 
preambulumba, mert az az egyetlen hely, ahol a szocializmusra való utalást 
hajlandó elfogadni. A Törvényjavaslat 4 tehát új irányba vitte el a szabályo-
zást. 

Mivel azonban az MSZMP mégis a rendelkező részben akarta látni a 
szocializmusra vonatkozó – megmaradt egyetlen – utalást, a probléma ismét 
kiújult. A megegyezés már szinte lehetetlennek látszott, amikor a középszin-
tű politikai egyeztetőbizottságban az MSZMP előállt egy új, kompromisz-
szumos szövegjavaslattal. Erről az ellenzék kijelentette, hogy elfogadják az 
alaptörvényben szerepeltetését, méghozzá a rendelkező részben. Így jött létre 
végül, mint modus vivendi, a becikkelyezett szöveg szerinti jogállami klau-
zula. A szöveget olvasva megállapíthatjuk, hogy alkotmányjogilag kevéssé 
megragadható módon deklarálja az állam jellegét. Célját azonban minden-
képp elérte: mindkét értékcsoport elveinek deklarálásával sikerült kioltani a 
megmaradt utolsó szocializmusra való utalás esetleges, a jogállammal össze 
nem férő értelmezésének lehetőségét. A későbbiekben aztán a szabad válasz-
tások utáni első Országgyűlés korrigálta az MSZMP-nek tett e kompromisz-
szumot: megváltoztatta a jogállami klauzulát, pontot téve a jogállam után. 

Mivel minden erőfeszítés ellenére sem került bele expressis verbis az al-
kotmányszövegbe – hanem később az Alkotmánybíróság nyilvánította a 
jogállami klauzula részének20 –, itt kell szólanunk a hatalmi ágak szétválasz-
tásának elvéről. A hatalom egységének fikcióját valló, a hatalmi ágaknak 
még csak a létezését is tagadó szocialista államelméleti konstrukcióval való 
szakítást már a Magyarország Alkotmányának létrehozását célzó alkotmá-
nyozás során érvényesíteni rendelték. A hatalmi ágak egyensúlyi rendszere 
garanciális kérdés, mert megakadályozza azokat az anomáliákat, amelyek 
ennek az elvnek a hiányában keletkeznek az állam működésében.21 A Szabá-
lyozási Koncepció és a Szabályozási Elvek konkrétan kimondják, hogy sza-
kítani kell a hatalom egységének tanával, és alapelvi szintre kell emelni a 
hatalmi ágak szétválasztásának elvét. Az MSZMP a Nemzeti Kerekasztal 
tárgyalások során is kijelentette, hogy akarja a hatalommegosztást, és ha a 
felek kívánják, szó szerint is rögzíthetik az alkotmányban. A konstituált el-
lensúlyokra nagy szükség volt, a „többség zsarnoksága” elleni védelem miatt 
(nehogy a kormányzó többség bármit megtehessen).22 A volt szocialista or-
szágok egyébként nagy hangsúlyt fektetnek erre az elvre.23 Mindezekre te-
kintettel szinte érthetetlen, hogy ez a mindegyik fél által létfontosságúnak 
tartott szabály miért nem került bele konkrétan is a normaszövegbe.24  
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IV. A politikai pártok szabályozása 

A politikai pártokkal foglalkozó alkotmányi rendelkezések közvetlen elődjé-
nek tekinthetjük az egyesülési törvényt.25 Ez tette lehetővé, hogy az Ellenzé-
ki Kerekasztalt alkotó szervezetek is megkezdhessék működésüket. A Nem-
zeti Kerekasztal tárgyalások félreérthetetlenné tették, hogy a jogállamiság-
hoz nem nélkülözhető a pártalapítás teljes szabadságának deklarálása. Az 
MSZMP egy ideig – annak ellenére, hogy korábban már meg akarta szüntet-
ni – még ragaszkodott az állampárt monopolszerepének alkotmányi szinten 
történő fenntartásához, de az Ellenzéki Kerekasztal ellenállásán e törekvése 
megbukott. Ezután már minden különösebb vita nélkül jött létre a pártok 
szabad alapítását kimondó alkotmányi rendelkezés.26 

Az MSZMP felvetette, hogy legáldefiníciót kellene adni a pártról az al-
kotmányban, de az Ellenzéki Kerekasztal feleslegesnek tartotta a distinkciót 
a különböző társadalmi szervezetek között. Ezzel a magunk részéről egyetér-
tünk, hiszen így nem válik átláthatatlanná és szabályozhatatlanná a társadal-
mi szervezetek köre. Ráadásul így nem volt szükség külön párttörvényre 
sem, lévén, hogy a pártok is az egyesülési törvény hatálya alá kerültek. 

A párt és állam szétválasztását deklaráló rendelkezés az Ellenzéki 
Kerekasztal kívánságára került be az Októberi Alkotmányba. Az EKA-
tervezet megfogalmazása szerint „A Magyar Köztársaságban a politikai pár-
tokat elválasztják az államtól. A politikai pártok a közhatalom szerveire be-
folyást kizárólag alkotmányos úton, mindenekelőtt a demokratikusan megvá-
lasztott Országgyűlésen át gyakorolhatnak. A politikai pártok és a közhata-
lom szétválasztását összeférhetetlenségi szabályok intézményesítik.” A kissé 
körülményes és hosszú megfogalmazás oka a visszarendeződéstől való féle-
lem. A javaslat lényege, hogy éppen azon pontokon tilalmazza a politikai 
párt befolyásgyakorlását az állam szerveire, amely az államszocializmus 
időszakában a leginkább bevett gyakorlat volt, disszonanciát előidézve ezzel 
az állam működésében. Végül ezt is – némileg más szöveg mellett – elfogad-
ta az MSZMP. A Kulcsár- és a Kilényi-koncepciókhoz27 hasonló megállapí-
tásokra jut az 1989. évi XXXI. törvény miniszteri indokolása is: „Az elmúlt 
évtizedekben szoros kapcsolat jött létre a párt és állami szervek között, fel-
adataik és hatásköreik gyakran keveredtek. Indokolttá vált a pártok és az 
állam szétválasztásának Alkotmányban való rögzítése.” 

Az összeférhetetlenség intézménye szintén sarokpontja volt a tárgyalá-
soknak. A szabályozás tekintetében kérdésként merült fel, hogy törvény 
tartalmazza-e a vonatkozó szabályokat, vagy maga az alkotmány, utóbbi 
esetben pedig egy helyen, vagy az adott fejezet rendelkezései közé ágyazva. 
Ugyanígy kérdés volt, hogy a párttal való milyen kapcsolat zárná ki az álla-
mi tisztségek betöltését. Egyes országokban ugyanis már a puszta párttagság 
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is kizáró ok, míg máshol csak a párt vezetőire vonatkoznak összeférhetetlen-
ségi szabályok. Ehelyütt azonban erről sem történt rendelkezés. Az Októberi 
Alkotmány az összeférhetetlenségi szabályokat törvény szabályozási körébe 
utalta, azonban néhány ilyen szabályt – azok fontosságára tekintettel – maga 
is rögzít. 

V. A gazdasági alkotmányosság 

A gazdaság alkotmányos szabályozása minden tárgyalófél számára nagy 
jelentőséggel bírt. A gazdasági alkotmányosság alapelvei között a statikus 
elemet a tulajdonviszonyok rendezése, a dinamikust pedig a gazdaságpoliti-
ka és a gazdálkodás alanyairól szóló szabályozás jelenti.28 

A Szabályozási Koncepció már célul tűzte ki olyan piacgazdaság létre-
jöttét, amelyben a tulajdoni formák egyenrangúak és egyformán elismertek. 
Mindezeken felül pedig deklarálni rendelte a vállalkozás és a verseny sza-
badságát. 

Kezdetben a tárgyalófelek nem igazán tudtak közös nevezőre jutni. 
Mindegyikük a piacgazdaságot jelölte meg létrehozandónak, de ezt különbö-
zőképpen kívánták elérni. A szöveg tehát fokozatosan nyerte el végső formá-
ját. A Törvényjavaslat 2 még „tervezés által befolyásolt piacgazdaságként” 
határozza meg a gazdaságot, a következő szövegtervezet azonban – tekintet-
tel arra, hogy az ellenzék elhagyni javasolta a tervre való utalást – már a 
jóval enyhébb befolyást sejtető és kompromisszumos „tervezés előnyeit is 
felhasználó piacgazdaság” kifejezést használja. Az EKA-tervezetnek a gaz-
dasági alkotmányosság terén megfogalmazott kitételei – minimális szövege-
zési változtatással, illetőleg kibővítéssel – az Októberi Alkotmány részeivé is 
váltak. Az állami tulajdon körét – garanciális okokból – alkotmányerejű 
törvény29 szabályozási körébe utalták, valamint az alkotmány is kijelenti 
róla, hogy az a nemzet vagyona. Az állami vállalatok önállóságát – ezt már a 
Szabályozási Elvek is ajánlotta – deklarálták, valamint – a rosszemlékű erő-
szakos szövetkezetesítés miatt – a szövetkezeti tagság önkéntességét is külön 
kihangsúlyozza az alaptörvény. 

A tulajdoni kategóriák egyenjogúságának elvében az MSZMP és az el-
lenzék egyetértett. A Harmadik Tárgyalófél azonban kijelentette azon igé-
nyét, miszerint az alkotmány tulajdonítson kitüntetett szerepet a köztulaj-
donnak. Ehhez az álláspontjához mindvégig ragaszkodott, a másik két fél 
véleményegyezése ellenére is.30 Idővel ebben a kérdésben a tárgyalás meg-
feneklett. A másik két fél a köztük lévő egyetértésre tekintettel a Harmadik 
Tárgyalóféltől várta álláspontja feladását, de az erre nem volt hajlandó. Vé-
gül az I/1. albizottság kialakított két szövegváltozatot, amelyet a középszint 
elé vittek.31 Az itt megjelenő „termelői önigazgatási tulajdon” az Ellenzéki 
Kerekasztal számára elfogadhatatlan volt, mivel diszkriminált, ráadásul a 
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nemzetközileg kialakult tulajdonelméleti frazeológia nem ismer ilyen tulaj-
doni formát. Végül az ellenzék felolvassa azt az utolsó szövegjavaslatát, 
amelyet még lehetségesnek tart. Ez abban különbözik az I/1. albizottság B-
változatától, hogy az állam támogatására utaló szó kikerül a szövegből, azt 
ugyanis privilegizálónak minősítette. Kis vita után a Harmadik Tárgyalófél 
elfogadja a javaslatot, az MSZMP pedig hozzájárul a két fél megegyezésé-
hez. Az így létrejött szöveg – amely az Októberi Alkotmány 12. § (2) bekez-
désében nyert elhelyezést – meglehetősen semmitmondó, tekintettel arra, 
hogy a Harmadik Tárgyalófél által szorgalmazott kitüntető szerep deklarálá-
sáról nincs szó.32  

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Októberi Alkotmány e rendel-
kezései magukon viselik a kompromisszum jeleit, de mégis alkalmasak vol-
tak arra, hogy a gazdasági rendszerváltást lebonyolítsák. Szükség lett volna a 
gazdasági alkotmányosság bővebb szabályozására, de az ideiglenesnek szánt 
alkotmányban ezt nem kívánták elvégezni. A gazdasági verseny kizárólag 
alkotmányerejű törvénnyel való korlátozhatósága liberális körülményeket 
teremt; hátránya, hogy az állam elengedhetetlen beavatkozásai elé is erős 
akadályt emel. A gazdasági rendszerváltásnak pedig csak egyik elemét, a 
tulajdoni formák egyenjogúságát deklarálja az alaptörvény, a másik elemet, a 
tulajdonhoz való jogot majd az új Országgyűlés iktatja be.33 

VI. Alapjogvédelem az Októberi Alkotmányban 

Az állam alapjogvédelmi kötelességének beiktatása az EKA-tervezet szerint 
történt. E tekintetben három ige merült fel. Az, hogy az állam „elismeri” 
ezeket, vitán felül állt. A Harmadik Tárgyalófél javasolta ehhez hozzáfűzni, 
hogy az állam „biztosítja” is e jogokat. Az Ellenzéki Kerekasztal megítélése 
szerint azonban ezek olyan jogok, amelyek minden embert születésétől fog-
va megilletnek, így azok érvényesüléséhez nem szükséges az állam biztosító 
tevékenysége, csupán tartózkodnia kell azok megsértésétől, más szóval el 
kell ismernie őket. Ez az érvelés végül elfogadást nyert. A harmadik igét, az 
alapjogok „védelmét” már az Országgyűlés iktatta be. 

Az alapjogokkal és -kötelességekkel kapcsolatos minden szabályt kizá-
rólag alkotmányerejű törvény szabályozásához kötötték a felek. Ez később 
meglehetős bizonytalansághoz vezetett, ugyanis ezzel nem csak azokat a 
törvényeket nyilvánították alkotmányerejűvé, amelyek egésze egy alapjoggal 
kapcsolatos szabályozást végez el, hanem az olyan törvények alapjogot érin-
tő rendelkezéseit is csak az új jogforrással lehetett módosítani, amelyek 
amúgy nem döntően ilyen témájúak. 

Fontos megemlíteni, hogy a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások eredmé-
nyeként – a Törvényjavaslat 6-tal34 kezdődően – belekerült az alkotmány-
szövegbe egy generálklauzula, amely szerint „Alkotmányerejű törvény sem 
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korlátozhatja az alapvető jog lényeges tartalmát.” Ez a rendelkezés német 
alkotmányos minta alapján lett része a szövegjavaslatnak. Ezt követően a 
parlamenti vita során – a fokozottabb védelemre hivatkozva – az Országgyű-
lés megváltoztatta ezt a rendelkezést, megszűntetve a generálklauzulás sza-
bályozást, és beiktatva az „állam biztonsága”, „a belső rend”, a „közbizton-
ság”, a „közegészség”, a „közerkölcs” és a „mások alapvető jogainak és 
szabadságának a védelme” kifejezéseket mint az alapvető jogok gyakorolha-
tóságának határát. Ezzel az alapjogok korlátozhatósággal szembeni védelme 
nemhogy nem erősödött, de a bizonytalan jogfogalmak miatt egyenesen 
gyengült is.35 Az Októberi Alkotmány részévé vált szabályozás vélemé-
nyünk szerint erősen vitatható, tekintettel arra, hogy az alapjogok korlátoz-
hatóságának indokolatlanul nagy teret enged: a közérdekűség politikai, és 
nem jogi fogalom, tehát ha a tartalmi követelményt – az alkotmányerejű 
törvény elfogadását – teljesíti a jogalkotó, szabad tér nyílhat a „korlátlan 
korlátozásra”. 

Végül az alapjogvédelem tárgyalásánál megemlítjük, hogy az Októberi 
Alkotmányban konkrétan meghatároztak bizonyos alapjogokat, amelyek 
gyakorlását még rendkívüli és szükségállapot, valamint veszélyhelyzet ese-
tén sem lehet korlátozni. Ennek garanciális jelentőségét mutatja, hogy máig 
érintetlenül maradt rendelkezésről van szó. 

B. Az Országgyűlés témája a Nemzeti Kerekasztal előtt 

I. Az Országgyűlés szerepének megváltozása 

Ha reápillantunk az Alkotmánynak a rendszerváltás előestéjén hatályban 
lévő szövegére, mindjárt megállapíthatjuk, hogy az államszervezet rögtön a 
bevezető rendelkezések után következik, megelőzve az alapjogi fejezetet. Ez 
az Alkotmány létrehozásakor fennálló – és változó mértékben, de mindvégig 
jellemző – etatista alkotmányfelfogást tükrözi. Másrészt az államszervezeten 
belül is különlegesen nagy – pontosabban szólva minden felett álló – hatal-
ma van az Országgyűlésnek. Ez így is volt meg nem is. Az Alkotmány szint-
jén a parlament úgy jelent meg, mint a népszuverenitásból eredő összes jo-
gok gyakorlója. Ez következik a már érintett egységes hatalom szemléleté-
ből. Ugyanakkor az Országgyűlésnek in concreto szinte semmi hatalma nem 
volt. Évente alig néhányszor ülésezett, a jogalkotó hatalmát az országgyűlési 
képviselőkből álló NET gyakorolta.36 

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások ugyan szakított az Országgyűlés kor-
látlan hatalmának elvével, de azt mégsem mondhatjuk, hogy túlságosan 
gyengítette volna azt. Mivel mindegyik fél tartott az első szabad választások 
kimenetelétől, az Országgyűlést „túljogosították”. Arra ugyanis, hogy par-
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lamenti képviselethez jut, minden politikai erő reálisan számíthatott. Mivel 
tehát az Országgyűlés a hatásgyakorlás egy biztos eszközének tűnt, a felek 
között nem volt vita abban, hogy egy erős Országgyűlést hozzanak létre az 
Októberi Alkotmánnyal. E hatásköri túltelepítésnek oka volt az is, hogy az 
ellenzéki szervezetek minden olyan konstellációtól tartottak, amely hatalom-
koncentrációt eredményezhet. A kormányt pedig potenciálisan ilyen lehető-
ségként jelölték meg.37 

II. Jogállami parlament születik 

1. Az Országgyűlés feladatai és hatáskörei 

A hatásköri katalógus módosítása az Alkotmány korábbi felsorolására épült. 
A költségvetéssel kapcsolatos hatáskör igen kurta volt eddig is, és most sem 
építettek be új rendelkezéseket; az Országgyűlés módosító indítványra iktat-
ta be az államháztartás mérlegének megállapítására vonatkozó utalást. A 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szerződések megkötésére történő feljo-
gosítás a parlamentek klasszikus jogosítványával ruházta fel Országgyűlé-
sünket. A rendkívüli jogrenddel kapcsolatos – lentebb tárgyalandó – jogkörei 
nagyrészt ekkor keletkeztek. A fegyveres erők mozgatásával kapcsolatos 
hatáskör felvétele garanciális jelentőségűnek mondható. A szintén klasszi-
kusnak számító kreációs jogköre, az újonnan konstituált szervekre nézve, 
kiterjesztésre került. Ez a demokratikus legitimáció szempontjából bír jelen-
tőséggel, bár sokan túlzottnak tartják ezt a valóban sokfelé kiterjedő hatás-
kört. Az MSZMP eredetileg egyébként még tágabban húzta volna meg ezt a 
kört, ide véve az Alkotmánybíróság elnökét, elnökhelyettesét. A másik két 
fél ezt nem támogatta a hatalmi ágak egyensúlya miatt. Javasolták viszont, 
hogy a parlament válassza meg a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyetteseit, va-
lamint a legfőbb ügyész helyetteseit. Ezek a javaslatok nem váltak az Októ-
beri Alkotmány részévé. Az MSZMP és az ellenzék között egyetértés volt 
abban, hogy a parlamentnek joga legyen feloszlatni az alkotmányellenesen 
működő tanácsot. A Harmadik Tárgyalófél ezt az önkormányzati autonómia 
indokolatlan korlátozásának tekintette, ezért nem értett vele egyet. Végül 
elfogadta ezt a jogkört, azzal a feltétellel, hogy ideiglenesen kerül az alkot-
mányba, és később megszűnik.38 Az Országgyűlés közkegyelem gyakorlásá-
ra való feljogosításában konszenzus volt a felek között. 

Az eddig ötéves ciklusidőt négy évre rövidítette az alkotmányozó. Az 
MSZMP eredetileg megtartotta volna az öt éves ciklusokat, az volt ugyanis 
az elképzelése, hogy a különböző szervek jelentőségét a köztük lévő időtar-
tambeli különbséggel is kifejezésre juttatja (a tanács, a parlament és a köz-
társasági elnök sorrendjében). Később azonban beleegyezett a négy éves 
ciklusok bevezetésébe. Mindhárom fél egyetértett ugyanakkor abban, hogy – 
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a kialakuló választási rendszer ismeretében – az alkotmány rögzítse az Or-
szággyűlés létszámát. Ez azonban később nem történt meg.39 

2. A képviselők jogállása 

A képviselők jogállásának kialakítását viták övezték. A rendszerváltásig az 
országgyűlési képviselők ugyanis nem főállásban látták el feladatukat, ha-
nem társadalmi megbízatásban. Az EKA-tervezet már nem választja külön a 
két csoportot. A Harmadik Tárgyalófél véleménye az volt, hogy ne kénysze-
rítsék a képviselőket addigi munkahelyük feladására, tehát ne mondják ki, 
hogy főszabály a főfoglalkozású feladatellátás. A Törvénytervezet40 és a 
Törvényjavaslat 141 ennek megfelelően még mindkét lehetőséget szabályoz-
za. A Törvényjavaslat 2 már nem utal arra, hogy a képviselői megbízatás két 
fajta lehet, tehát véleményünk szerint a főállású képviselőséget tekinti fősza-
bálynak. Ezt egyébként megerősíti a miniszteri indokolás is.42 

A mentelmi jog szabályait is az Októberi Alkotmány szabályozta először 
alkotmányi szinten.43 Szintén új rendelkezésként iktatta be az alkotmányozó 
– addig a választójogi törvény szabályozta – a képviselői megbízatás meg-
szűnésének eseteit.44 

A képviselői összeférhetetlenség volt a jogállás legfontosabb kérdése. 
Az Alkotmány által korábban szabályozott, erkölcsinek nevezett összeférhe-
tetlenségről – a képviselő nem folytathat olyan tevékenységet, amely a társa-
dalom érdekeivel ellentétben áll – az Októberi Alkotmány áttért a jogi érte-
lemben vett összeférhetetlenségre. Ebben egyetértettek a felek, a konkrét 
szabályozás tekintetében azonban már annál kevésbé. A Harmadik Tárgyaló-
fél túl részletesnek és indokolatlanul kizárónak tartotta az Országgyűlési 
képviselőkre vonatkozó tervezett összeférhetetlenségi szabályok által felso-
rolt tisztségeket.45 Az MSZMP eredeti elgondolása szerint – és a Magyaror-
szág Alkotmánya is ezt a szabályozást tette volna magáévá – a miniszter 
nem lehetett volna képviselő. Emellett azzal érveltek, hogy értelmetlen vol-
na, hogy pont a legfelső szinten ne érvényesülne a hatalmi ágak szétválasztá-
sának követelménye. Ezen az állásponton volt a Harmadik Tárgyalófél is. Az 
Ellenzéki Kerekasztal azonban figyelemre méltó érveléssel állt ki amellett, 
hogy a miniszter megtarthassa képviselői mandátumát. Ennek kvintesszenci-
áját fogalmazza meg a Magyar Demokrata Fórum egyik beadványa az Ellen-
zéki Kerekasztal előtt: „A magyar közjogi hagyományok és az általános 
európai gyakorlat szerint kell korlátozni az összeférhetetlenségi elvet a mi-
niszterek és a politikai (parlamenti) államtitkárok esetében. Az amerikai 
prezidenciális köztársaság, illetve az ötödik köztársaság francia alkotmány-
jogi előírásai ettől eltérnek, és formális közjogi garanciákat érvényesítenek, a 
magyar (és európai) hagyományoktól és gyakorlattól eltérnek. Továbbá a 
tényleges politikai gyakorlattal rendelkező parlament és politikai elit kiala-
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kulását akadályozzák. Ezért a kormány tagjai megtarthatják képviselői man-
dátumukat, beleértve a politikai (parlamenti) államtitkárokat is, de nem csak 
képviselők lehetnek a kormány tagjai.”46 Ezen érvelés hatására a Nemzeti 
Kerekasztal elfogadta, hogy a képviselői és a miniszteri tisztség ne legyen 
összeférhetetlen.47 

Még fontosabb jogállási kérdés a mandátum jellegének megváltozása. 
Az Alkotmány ugyanis korábban a kötött mandátum elvét tette magáévá 
azzal, hogy leszögezte: „Az országgyűlési képviselők tevékenységüket vá-
lasztóik, a köz érdekében végzik.”48 Ez maga után vonta a visszahívás in-
tézményét is, ami jogállami körülmények között megengedhetetlen. Az Ok-
tóberi Alkotmány azonban már úgy szabályoz, hogy minden egyes képviselő 
az egész nemzetet képviseli, így a visszahívás intézménye is megszűnt. 

3. Az Országgyűlés működésének újraszabályozása 

Az Országgyűlés ülésezési rendje kisebb vita tárgyát képezte. Eredetileg az 
Alkotmány legalább évi két ülésszakot írt elő az Országgyűlésnek. A Szabá-
lyozási Koncepció már azt a megoldást körvonalazza, amely végül is az Ok-
tóberi Alkotmányba bekerült: legyen két hosszabb, meghatározott ülésszak, 
amelyeknek idejét az alkotmány határozza meg, de lehessen rendkívüli ülés-
szakot is összehívni.49 A Nemzeti Kerekasztalnál az MSZMP fenntartotta e 
javaslatát, amit a másik két tárgyalófél elfogadott. 

Az Országgyűlés összehívásának újraszabályozását szintén az 1989. évi 
I. törvény végezte el, függetlenítve ezzel a parlamentet az NET-től. A meg-
szűnő NET-et érintő változtatáson kívül az Októberi Alkotmány ezeket a 
szabályokat érintetlenül hagyta. Az elnapolás joga – a parlament ennek elle-
nére történő újra összehívásának lehetőségével együtt – egyébként régi-új 
intézmény, az 1946. évi I. törvénycikk vezette be először.50 Az elnapolás 
intézményét azonban akkor is, most is korlátozásnak vetették alá. 

Az alkotmánymódosításhoz az elfogadott szabályozás szerint az ország-
gyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges és egyben elégséges 
is. Ez az Októberi Alkotmány sokak által vitatott rendelkezése, mivel így az 
alkotmánynak akár gyökeres megváltoztatása is a mindenkori parlamenti 
erőviszonyok függvénye.51 A Szabályozási Elvek országgyűlési vitája során 
fel is merült, hogy csak népszavazás módosíthassa az alkotmányt.52 Az Ok-
tóberi Alkotmány létrejöttét övező politikai helyzet azonban abba az irányba 
mutatott, hogy az Országgyűlés kezét ne kösse semmi az alkotmány megvál-
toztatásában. Ugyanígy gondot jelenthet, hogy az Októberi Alkotmány az 
Országgyűlést teszi meg az alkotmányozás alanyává.53 Véleményünk szerint 
ez a megoldás kissé tautologikus, hiszen egy új alkotmány megalkotása 
tabula rasát jelent, tehát az alkotmányozó hatalmát elvileg semmi sem korlá-
tozhatja. Ennek megfelelően nem szerencsés, ha a korábbi alkotmány meg-
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kötéseket tartalmaz az alkotmányozás alanyára nézvést, mert e rendelkezése 
behatárolja egy esetlegesen szerencsésebb alkotmányozási processzus érvé-
nyesítését. 

A köztársasági elnöknek az Októberi Alkotmány által újra visszaállított 
törvény-visszaküldési, valamint újonnan bevezetett Alkotmánybírósághoz 
fordulási joga is okos eredménye a tárgyalásoknak. A szuszpenzív vétó in-
tézménye nem előzmény nélkül való a magyar jogban: az 1946. évi I. tör-
vénycikk is szabályozta. A Szabályozási Koncepció tartalmaz egy figyelem-
reméltó lehetőséget. Ez abban áll, hogy amikor a köztársasági elnök a tör-
vényjavaslatot visszaküldi az Országgyűlésnek megfontolásra, akkor ez 
utóbbi csak kétharmados többséggel dönthessen annak elfogadásáról. Ez a 
javaslat igen rokonszenvesnek tűnik, mivel az államfő által megfogalmazott 
aggályok eloszlatására – az elnök véleményének ellensúlyozására – a széle-
sebb konszenzus sokkal inkább alkalmas (gondoljuk meg, hogy a köztársa-
sági elnök megválasztására is – jó esetben – a parlament kétharmados dönté-
sével kerül sor). Ez a javaslat nem vált az Októberi Alkotmány részévé, en-
nek ellenére a jelenlegi helyzetben nem lenne értelmetlen egy ilyen kikötés 
az alkotmányban. 

Az Alkotmány eredetileg csak a kérdés intézményét tartalmazta, az in-
terpellációt a házszabályban szabályozták. Az Októberi Alkotmány már leg-
felsőbb szinten is különbséget tett interpelláció és kérdés között. Ebben 
egyetértés volt, a kérdezhetők és interpellálhatók személye körül viszont már 
kevésbé. Nagy viták voltak a Legfelsőbb Bíróság elnökének kérdezhetősége 
körül.54 Eredetileg a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások tervezeteiben is benne 
szerepelt a Legfelsőbb Bíróság elnöke, mint az Országgyűlés által kérdezhe-
tő tisztség betöltője, ugyanis mind az MSZMP, mind pedig az ellenzék tá-
mogatta ezt, csak a Harmadik Tárgyalófél ellenezte.55 Végül, a Törvényja-
vaslat 4-gyel kezdődően ez eltűnt a listáról. Véleményünk szerint a döntés 
helyes volt, mert véglegesen helyreállította a két hatalmi ág közötti egyen-
súlyt. Vita volt még a köztársasági elnök kérdezhetősége körül. A Harmadik 
Tárgyalófél nem értett egyet azzal, hogy az államfőhöz kérdést lehessen 
intézni. Az Ellenzéki Kerekasztal azonban még az interpelláció jogát is meg 
kívánta adni az elnökkel szemben. Ez az álláspontja nézetünk szerint helyte-
len volt, mert az Októberi Alkotmány parlamentáris államfője nem feje a 
végrehajtó hatalomnak, és egyáltalán, olyan kérdésekben, amelyekért érvé-
nyesíteni lehetne az interpelláció általi felelősségét, nem dönthet önállóan. 
Ez azt jelenti, hogy a minden ilyen kérdésben megkövetelt ellenjegyzés a 
felelősség áttelepítését eredményezi az ellenjegyző személyére. Így az elnö-
köt nincs miről interpellálni.56 A kérdés nem hordoz ugyan olyan felelősségi 
elemet, mint az interpelláció, mégis összeegyeztethetetlen a köztársasági 
elnök jogállásával: nincs miről kérdezni. Ennek ellenére – mivel azzal az 
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MSZMP is egyetértett – a köztársasági elnök kérdezhetősége részévé vált az 
Októberi Alkotmánynak.57 Az MSZMP eredeti szándékai szerint az Alkot-
mánybíróság elnökéhez is lehetett volna kérdést intézni. Ezt sem az Ellenzé-
ki Kerekasztal, sem pedig a Harmadik Tárgyalófél nem támogatta. Ugyan-
akkor az MSZMP azért vette volna fel az Alkotmánybíróság elnökét a kér-
dezhetők közé, mivel e szervezetet az Országgyűléstől nem teljesen függet-
lennek képzelte el. A taláros testület elnökének kérdezhetősége ma már non-
szensznek tűnik, de akkor ennek az intézménynek az alkotmányjogi és ál-
lamszervezeti helye még alakulóban volt, így a probléma is valós volt. Végül 
a Törvényjavaslat 4 már nem említi az Alkotmánybíróság elnökét sem ehe-
lyütt. 

A köztársasági elnök parlamentfeloszlató joga körül sem volt egyetértés. 
A Harmadik Tárgyalófél mindvégig ellenezte, hogy e jogot megadják az 
államfőnek. Ugyanakkor az Ellenzéki Kerekasztal – nem igazán érthető, 
hogy miért, hiszen ez igen erős jogosítvány – később nem ellenezte. A tár-
gyalások ideje alatt elkészült szövegjavaslatok alapvetően három esetet emlí-
tenek meg idevágóan. Eszerint a köztársasági elnök feloszlathatná az Or-
szággyűlést, amennyiben az (1) ugyanazon Országgyűlés megbízatása ide-
jén, egy éven belül legalább négy esetben megvonja a bizalmat a Miniszter-
tanácstól, vagy (2) nem szavaz bizalmat a bemutatkozó Minisztertanácsnak, 
illetőleg (3) az Országgyűlés megvonja a bizalmat a Minisztertanácstól, és 
negyven napon belül nem választ új kormányt. Az Országgyűlési vita során 
az utóbbi lehetőséget kivették a felsorolásból. Ez a lépés a stabilitás egyik 
fontos biztosítékát iktatta ki – tekintettel arra, hogy ekkor még nem létezett 
jogrendünkben a konstruktív bizalmatlanság intézménye –, ami nem helye-
selhető. Ésszerű korlátozást iktatott be viszont a parlament, amely szerint az 
államfő a feloszlatási jogkörével megbízatási ideje alatt legfeljebb kétszer 
élhet; ez a rendelkezés is az elnök túlhatalmával szemben beiktatott fék. 

III. Rendkívüli jogrend az alkotmányban 

Az Októberi Alkotmányt szokták ironikusan „rendkívüliállapot-
alkotmánynak” is nevezni. Valóban, az Októberi Alkotmány hatályba lépé-
sekor beiktatott rendkívüli jogrend az egész alkotmányszövegnek mintegy 
7%-át teszi ki, ami tényleg mondható soknak. Ha azonban a hatályba lépés 
történelmi körülményeit figyelembe vesszük, ez egyáltalán nem meglepő. 
Egy esetleges fegyveres visszarendeződéstől mindhárom fél tartott.58 A cél 
tehát az volt, hogy az alkotmányos forradalom alkotó energiái ne lépjenek ki 
medrükből, ne váljon az önkorlátozó forradalom véres forradalommá. E célt 
szolgálta az Alkotmány kiterjedt felülvizsgálata is. Az elért eredményeket, 
egy esetlegesen mégis bekövetkező visszarendeződéstől úgy lehetett megvé-
deni, hogy a létrehozott demokratikus rendszert „megdermesztik”, és képes-
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sé teszik arra, hogy megvédje magát. Más szóval a rendkívüli jogrend nor-
mái a szabályozatlanságot szabályozzák.59 

Az MSZMP eredeti koncepciója nem tett különbséget a rendkívüli ese-
mények között, jogilag mindenféle ilyen esemény azonos megítélés alá esett 
volna. Az Ellenzéki Kerekasztal ezt a szemléletet visszautasította. Nézete 
szerint ugyanis nagyon veszélyes lehet, ha a különböző okokból bekövetke-
zett rendkívüli helyzetekre ugyanazon szabályok érvényesülnek, az pedig 
még inkább, hogy minden esetben Honvédelmi Tanács jönne létre. Ezért 
mindenképpen differenciálni kell, mégpedig három esetkörre: háborús hely-
zet, belső polgárháborús krízis, valamint elemi csapás. Ezeket nem szabad 
összemosni, így közülük csak az első esetben jöjjön létre Honvédelmi Ta-
nács – mivel a háborús helyzet mind közül a legsúlyosabb –, a másik két 
esetben azonban semmiképpen, mivel nem olyan a helyzet, hogy a hatalom 
ekkora mérvű koncentrációjára szükség lenne, és a krízis megoldásának is 
jobban megfelel a jogkörök szétpontosítása. 

Az Októberi Alkotmány ezt a differenciált szabályozást magáévá tette, 
kis különbséggel. Három kategóriát hozott ugyanis létre. 

1. Az EKA-tervezet által eredetileg ostromállapotnak nevezett rendkí-
vüli állapot kihirdetésére a legsúlyosabb helyzetben kerülhet sor, 
amely két esetben lehetséges: egyrészt a háborús cselekmények 
megkezdése (hadiállapot), másrészt annak közvetlen veszélye ese-
tén. 

2. Az EKA-tervezetben eredetileg feszült helyzetként aposztrofált 
szükségállapotról is két esetben beszélünk: egyrészt belső – élet- és 
vagyonbiztonságot, valamint az alkotmányos rendet veszélyeztető – 
erőszakos cselekmények, másrészt elemi csapás vagy ipari szeren-
csétlenség esetén. 

3. Végül a veszélyhelyzet kategóriájáról így szól a miniszteri indoko-
lás: „Az elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása, va-
lamint a közrend és a közbiztonság védelme általában – akkor is, ha 
a veszély súlyossága nem éri el a rendkívüli állapot, illetve a szük-
ségállapot fokát – különleges intézkedéseket igényel. A Javaslat 
ezeknek az intézkedéseknek a megtételére – alkotmányerejű tör-
vényben meghatározott keretek között – a Minisztertanácsot jogosít-
ja fel.”60 

A szükségállapot második fajtája és a veszélyhelyzet között a különbség 
tehát az, hogy utóbbi esetben az elemi csapás nem olyan súlyos, hogy a 
szükségállapotra jellemző jogkorlátozásokra lenne szükség, ugyanakkor a 
gyors reagálás végett szükséges a különleges hatalom egy kézbe összponto-
sítása. 
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Az Ellenzéki Kerekasztal szerint – miután elfogadta az intézmény felál-
lítását61 – a köztársasági elnök rendkívüli jogrendre vonatkozó hatásköreit 
vonják még szorosabb ellenőrzés alá, mintha más, ellenjegyzéshez kötött 
jogkörét gyakorolná. Ennek megfelelően, erre az esetre bevezetnének egy 
„szuper-ellenjegyzéshez” kötöttséget, amely a hatalmi ágak egy-egy képvi-
selője – az Alkotmánybíróság elnöke, a Minisztertanács elnöke, valamint az 
Országgyűlés elnöke – hozzájárulásának elmaradhatatlanságában öltene 
testet.62 

Az Októberi Alkotmány most tárgyalt szabályait olvasva megállapíthat-
juk, hogy a köztársasági elnök fontos jogköröket kapott, hiszen ha a rendkí-
vüli és szükségállapot kinyilvánítására eredendően jogosult parlament e jog-
körének gyakorlására nem képes (ezt az Ellenzéki Kerekasztalban sokan 
lehetetlennek minősítették, bár ha belegondolunk, egy 386 fős testületet há-
borús helyzetben nem biztos, hogy kellő számban össze lehet hívni), a köz-
társasági elnök teheti ezt meg helyette. Biztosíték az államfői túlhatalom 
ellen a fent említett három közjogi méltóság egyetértése.63 Az MSZMP ere-
deti szándékaival ellentétes rendelkezés, hogy e három méltóság a rendkívüli 
jogrend bevezetésének indokoltságát is ellenőrzi, egyes kutatók szerint a 
köztársasági elnök hadsereg-főparancsnoki tisztségének fellazítását szolgál-
ta.64 Ez azonban nem igaz, mivel a köztársasági elnök egyrészt nem rendel-
kezik valós vezérlő jogosítványokkal, ráadásul a rendkívüli jogrend beveze-
tésének joga csak kivételesen illeti meg az államfőt, amikor a parlament 
akadályoztatva van. A szükségállapot esetén a köztársasági elnök jogköre 
szélesebb, mivel ha az Országgyűlés rendeli is el, az intézkedések bevezeté-
sére akkor is, eredeti módon az államfő jogosult. Az Országgyűlés azonban 
ekkor is ellenőrzi az elnököt, illetve az általa bevezetett intézkedéseket. An-
nak lehetőségét, hogy a parlament utóbb felülvizsgálhatja az elnök által be-
vezetett rendkívüli jogrendet, az országgyűlési vita során iktatták be. Ekkor 
vált az alaptörvény részévé azon értelmező rendelkezés, amely konkrétan 
meghatározza, mikor tekinthető a parlament akadályoztatottnak.65 Az állam-
fő rendkívüli jogrenddel kapcsolatban feléledő jogai valóban igen erősek. 
Azonban összhangban állanak az elnök ballanszírozó szerepével, az állam-
szervezet egysége feletti őrködéssel. Ugyanakkor a kellő ellensúlyok beépí-
tésére is sor került, így a túlhatalom kialakulásától való félelem nem reális. 

A Honvédelmi Tanács szabályozása garanciális jelentőségű volt, tekin-
tettel arra, hogy a rendkívüli jogrend a hatalmi ágak szétválasztásának elvét 
lerontó, koncentrált hatáskör letéteményesévé teszi. A Harmadik Tárgyalófél 
véleménye az volt, hogy a Honvédelmi Tanács – az elnevezéssel nem értet-
tek egyet, helyette Államtanácsot javasoltak – abból a három főből alakuljon 
meg, akik az Országgyűlés akadályoztatásának tényét megállapítják. A má-
sik két fél azonban ezt nem fogadta el, mivel nézetük szerint a Honvédelmi 
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Tanács kezében olyan összetett hatalom koncentrálódik, amely elengedhetet-
lenné teszi, hogy az egyes hatalmi ágak képviselői ne jelentsenek személyi 
garanciát a hatalommal való visszaéléssel szemben. Ráadásul a Honvédelmi 
Tanácsnak olyan összetett – operatív, jogalkotói, katonai, stb. – feladatokat 
kell ellátnia, amelyre a mondott három főnek nincs teljes reálátása. Ennek 
megfelelően a kormány tagjait, a köztársasági elnököt, a pártfrakciók vezető-
it, az Országgyűlés elnökét, valamint a hadsereg vezérkari főnökét tömörítő 
szervre van szükség, amely a rendkívüli intézkedések meghozatalára képes. 
Az Országgyűlési vita során a Honvédelmi Tanács tagjává vált az Ország-
gyűlés független képviselőinek a megbízottja is. Végül említést teszünk ar-
ról, hogy a Szabályozási Elvek megemlíti egy, az eddigieken felüli rendkívü-
li helyzetet érintő felhatalmazás lehetőségét is. Ez a kormány különleges 
felhatalmazása, amelyre rendkívüli gazdasági helyzetben kerülne sor. Szin-
tén az Országgyűlés rendelné el, és a kormánynak ezáltal lehetősége lenne 
egyes törvények rendelkezéseitől időlegesen eltérni. A Nemzeti Kerekasztal 
a rendkívüli jogrend tárgyalása során ilyen lehetőségről nem ejtett szót, de 
tény, hogy gazdasági krízis is okozhat olyan állapotokat egy országban, 
amely rendkívüli jogrend bevezetését teheti szükségessé. 

A rendkívüli jogrend alkalmazására végül sem az átmenet alatt, sem az-
óta nem került sor. Reméljük, hogy ezek a szabályok örökre csak papíron 
maradnak. 



A Nemzeti Kerekasztal alkotmányozási tevékenységének kvintesszenciája: … 

 65 

Jegyzetek 
 

1 Októberi Alkotmány alatt jelen tanulmányban az 1949. évi XX. törvénynek, az 
1989. október 23-i Magyar Közlönyben megjelent, a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt szövegét értjük. 
2 Alkotmány alatt jelen tanulmányban az 1949. évi XX. törvénynek, 1989. október 
22-én hatályos szövegét értjük. 
3 Jelen tanulmány készítésekor ennek a félbeszakadt, de az Októberi Alkotmányra 
rendkívül termékenyítően ható alkotmányozás egyes dokumentumait is felhasznál-
tuk. Az idézés, és a közérthetőség kedvéért ezt az alkotmányt Magyarország Alkot-
mányának nevezzük, ahogy a korabeli terminológia tette. 
4 Dr. Sükösd Ferenc szíves közlése alapján. 
5 Ez nem azt jelenti, hogy az alkotmányszöveg nem változott volna meg radikális 
mértékben (hiszen az átmenethez gyökeres változtatásokra volt szükség), csupán 
annyit, hogy a felek nem bocsátkoztak bele bővebb, az alaptörvény szabályozását 
részletesebbé tevő, polarizáló szövegekről folyó vitákba. 
6 Törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról. Igazságügyi Minisztérium, 1989. 
augusztus 21. In: A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-
ben. CD-ROM, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000 
7 A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben (Szerk. Bozóki 
András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán), 
Magvető Kiadó, Budapest 1999. I. kötet, 604. o. A népszuverenitás elvét Magyaror-
szágon elsőként az 1946. évi I. törvénycikk rögzítette, amennyiben kimondta, hogy 
„az államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép.” 1949. évi I. tör-
vénycikk Magyarország államformájáról 1. §. 
8 A Magyar Népköztársaság új Alkotmányának szabályozási koncepciója (Igazság-
ügyi Minisztérium, 1988. november 30.). In: Kilényi Géza: Egy alkotmány-
előkészítés dokumentumai. Kísérlet Magyarország új alkotmányának megalkotására 
1989-1990. Államtudományi Kutatóközpont, Budapest 1991. 103-194. o. 
9 Magyarország Alkotmányának szabályozási elvei (Igazságügyi Minisztérium, 
1989. január 30.). In: Kilényi: Egy alkotmány-előkészítés dokumentumai. 195-289. 
o. 
10 Az Ellenzéki Kerekasztal javaslata az Alkotmány módosítására – I. fejezet, vala-
mint II-X. fejezetek. In: Tordai Csaba: A Társadalmi Szerződéstől az Alkotmánybí-
róság határozatáig. Politikatudományi Szemle 1998. 4. sz., 79-83. o. 
11 Bogdán Tibor: Alkotmányos alapelvek. In: Alkotmányjogi füzetek I. Az alkot-
mány alapelvei (Szerk. Kilényi Géza), Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Buda-
pest 1989. 11. o. 
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sáról tárgyalt) 1989. július 19-i ülése. A rendszerváltás forgatókönyve. VI. kötet, 
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rendet a büntetőjog államellenes bűncselekményekkel foglalkozó tényállásai védik, 
és amíg nincs megfelelő alkotmányos rend, addig a büntetőjog szabályozása is kér-
déses. 
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13 „2. § (3) A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy 
állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére 
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28 Zányi Jenő: Az alkotmány alapelvei, államforma. In: Alkotmányjogi füzetek I. Az 
alkotmány alapelvei. 28. o. 
29 Az alkotmányerejű törvény az Októberi Alkotmánnyal került bevezetésre. A jog-
forrási hierarchia új tagjáról van szó, melynek elfogadásához az országgyűlési kép-
viselők összlétszámához viszonyított kétharmadának szavazata kellett. Az új jogfor-
rás feladata az alaptörvény rendelkezéseinek bővebb kifejtése: az alkotmány és az 
alkotmányerejű törvények együtt alkották a jogforrások felső szféráját. Az 1990. évi 
XL. törvény – a kormányozhatatlanság veszélyétől tartva, egyéb más rendelkezések-
kel együtt – kiiktatta az újonnan bevezetett jogforrást a magyar alkotmányos rend-
szerből. 
30 Az Ellenzéki Kerekasztal – a szektorsemlegesség elvére helyezkedve – eleve 
elutasított bármilyen különbségtételt vagy privilégiumot. Véleménye szerint nem 
nevezhető piacgazdaságnak azon állam gazdasága, amely egy meghatározott tulaj-
donformát, kiemelve a többi közül, előnyösen megkülönböztet. 
31 A-változat: „Az állam elismeri és támogatja a termelői önigazgatási, valamint az 
önkormányzati tulajdon létrejöttét és működését.” B-változat: „Az állam elismeri és 
támogatja a termelői önigazgatás, valamint az önkormányzat tulajdonának létrejöttét 
és működését.” 
32 A parlamenti vitában is elhangzott, hogy az alaptörvény ne soroljon fel tulajdoni 
formákat, hanem csak az állami tulajdon taxatív felsorolására vállalkozzék. Noha a 
felvetés jogos, a három tárgyalófél által létrehozott érzékeny kompromisszumot nem 
bontotta meg az Országgyűlés sem. Az 1985. évi június hó 28-ára összehívott Or-
szággyűlés naplója, 48-64. ülés (1989. V. 30. – 1989. X. 31.). Budapest 1998. IV. 
kötet, 3320. hasáb. 
33  Balogh Zsolt – Holló András – Kukorelli István – Sári János: Az Alkotmány 
magyarázata. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2003. 263. o. 
34 Törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról. Igazságügyi Minisztérium, 1989. 
szeptember 12-18. In: A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 
1989-ben. CD-ROM, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000 
35 Nem csoda hát, ha az első szabad választások után az alkotmányozó visszaállította 
a generálklauzulás rendszert. 
36 Népköztársaság Elnöki Tanácsa. Az Alkotmány, a jogalkotási törvény (1987. évi 
XI. törvény a jogalkotásról) hatálybalépéséig, korlátlan parlament-helyettesítési 
jogot adott ennek a szervnek – az Alkotmány megváltoztatásának kivételével –, és 
az általa alkotott törvényerejű rendelet még törvényt is módosíthatott [Alkotmány 
30. § (2) és (5) bekezdés]. Az első sarkalatos törvény, a jogalkotási törvény már 
korlátozta ezt a jogalkotási hatalmat, a kizárólagos törvényhozási tárgykörök megha-
tározásával. 
37 Faragó Béla: Gondolatok a magyarországi alkotmányozás folyamatáról. Század-
vég 1990. 1. sz. 221. o. 
38 Ehhez képest ez a rendelkezés még ma is megtalálható alaptörvényünk rendelke-
zései között… 
39 A létszámmal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a Magyarország Alkotmánya 
valószínűleg rögzítette volna a képviselők számát, de oly módon, hogy tól-ig határt 
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állapít meg. Ez a fajta szabályozás nem ismeretlen, ha megvizsgáljuk egyes államok 
alkotmányait. 
40 Törvénytervezet az Alkotmány módosításáról. Igazságügyi Minisztérium, Magyar 
Hírlap, 1989. május 10. E dokumentum az MSZMP alkotmánymódosító elképzelé-
seit tükrözte, még a kerekasztal-tárgyalások előtt tették közzé.  
41 Törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról. Igazságügyi Minisztérium, 1989. 
május 29. In: A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 
CD-ROM, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000 
42 „Az a kívánatos tehát, hogy a képviselők e tevékenységüket hivatásszerűen lássák 
el, hiszen várhatóan így tudnak csak teljes értékű munkát végezni. A Javaslat azon-
ban nem teszi kötelezővé ezt a formát, hiszen előfordulhatnak olyan esetek – és 
olyan más élethivatások –, amelyek nem akadályozzák a kettős funkció ellátását. 
Ezért csak szűk körben zárja ki a képviselői megbízatásból egyes foglalkozások 
gyakorlóit.” 
43 Itt megjegyezzük, hogy mind a mai napig a mentelmi jognak csak az egyik felét, 
az immunitást szabályozza alaptörvényünk. Az indemnitás szabályai nem alkotják 
az alkotmány részét; ezt jó lett volna, ha az Októberi Alkotmány rögzíti. 
44 Az Októberi Alkotmány ezen 20/A. §-át az 1989. évi XXXI. törvény majd csak az 
új Országgyűlés alakuló ülésének napján rendeli hatályba lépni. 
45 Ennek megfelelően az összeférhetetlenséget csupán a köztársasági elnökre, a Mi-
nisztertanács tagjaira, illetve az országos hatáskörű szervek vezetőire kívánta fenn-
tartani. 
46 A rendszerváltás forgatókönyve, III. kötet, 223-225. o. 
47 Az Országgyűlésben újra felmerült a kérdés, és az ellenzék fellépése, valamint a 
kormány határozott állásfoglalása ellenére eljutott a szavazásig. Szerencsére azon-
ban az Országgyűlés a kerekasztal-megállapodásnak megfelelően cikkelyezte be ezt 
a közjogi hagyományainknak megfelelő rendelkezést, az összeférhetetlenség alóli 
kivételként szabályozva a miniszter és a politikai államtitkár tisztségét. 
48 Alkotmány 20. § (2). 
49 Mivel az Országgyűlés szerepe rohamosan növekedett, már nem lehetett megvár-
ni, amíg az új alkotmány elkészül. Ennek megfelelően az 1989. évi I. alkotmánymó-
dosító törvény óta része volt az Alkotmánynak, hogy „Az Országgyűlés szükség 
szerint tartja üléseit, de évenként legalább négy ülésszakot tart.” 1989. évi I. törvény, 
4. §. 
50 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról, 10. § (1). 
51 Petrétei József: A parlament. In: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan 
köréből, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 1996. 261. o. 
52 Az 1985. évi június hó 28-ára összehívott Országgyűlés naplója, 34-47. ülés 
(1988. XII. 20 – 1989. V. 12.). Budapest, 1998. III. kötet, 3384. hasáb. 
53 Októberi Alkotmány 19. § (3) a). 
54 Erről a kérdésről már történt egy sikertelen szavazás az Országgyűlésben, koráb-
ban. Ekkor az igazságügyi miniszter fel kívánta oldani azt az ellentétet, ami a hatal-
mi ágak szétválasztása elvének érvényesítése és az igazságszolgáltatás hatalmi ágá-
nak a parlament általi ilyetén megsértése között feszült azzal, hogy a legfőbb bírói 
fórum elnökét kiveszik a kérdezhetők sorából. Az Országgyűlés azonban leszavazta 
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ezt az indítványt; erre később – amikor ugyanerről az Októberi Alkotmány kapcsán 
kellett szavazni – Kulcsár Kálmán fel is hívta a Tisztelt Ház figyelmét. 
55 Végül a Harmadik Tárgyalófél is elfogadta a Legfelsőbb Bíróság elnökének inter-
pellálhatóságát, azzal a megszorítással, hogy a kérdés csak az Országgyűlés ciklusa 
alatti beszámolójával állhat kapcsolatban. Ez a kitétel azonban nem vált a szabályo-
zás részévé. 
56 Az ellenzék azért akarta ezen intézményt erre a tisztségre is kiterjeszteni, mert a 
túlhatalom lehetősége miatt óvatosan kezelt államfő mozgásterét ily módon is korlá-
tozni akarta. 
57 Majd csak az 1990. évi XL. törvény helyezi hatályon kívül ezt az igen vitatható 
rendelkezést. 
58 Az MSZMP 1989-re bekövetkezett polarizálódása következtében a radikálisok 
visszaszorultak, és a párt reformszárnya ült le a Nemzeti Kerekasztalhoz tárgyalni. 
Így érthető, hogy a radikalizálódás senkinek nem állt érdekében. 
59 Balogh – Holló – Kukorelli – Sári: i.m. 311. o. 
60 A veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezések is a rendkívüli jogrend részét képe-
zik, de a szabályozás a Minisztertanácsról szóló fejezetben található. 
61 A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások egyik legnagyobb vitakérdése volt, hogy felál-
lítsák-e a köztársasági elnök intézményét még az első szabad választások előtt, 
avagy erről már az új Országgyűlés döntsön. Az MSZMP és a Harmadik Tárgyalófél 
az előbbi, az Ellenzéki Kerekasztal az utóbbi álláspontot képviselte. Végül az ellen-
zék meghátrált ebben a kérdésben, mivel dacos kitartása veszélyeztette volna a vég-
ső megállapodás, és ezzel a békés átmenet létrejöttét. 
62 Ilyenkor tehát a köztársasági elnök keze még inkább meg legyen kötve, mint ami-
kor a végrehajtás területén gyakorolja jogköreit. Ez az álláspont tükröződik az Októ-
beri Alkotmányban. 
63 Az Alkotmánybíróság elnökének személye garancia a rendkívüli jogrend szüksé-
gességének alkotmányjogi megítéléséhez, az Országgyűlés elnöke nyilatkozni tud, 
hogy a parlament akadályoztatva van-e, a miniszterelnök véleményére pedig az 
operatív tevékenységre való rálátása miatt van szükség. 
64 Tordai Csaba: A Harmadik Köztársaság alkotmányának születése. In: A rendszer-
váltás forgatókönyve. Alkotmányos forradalom (tanulmányok). VII. kötet, 491. o. 
65 Látható tehát, hogy az Országgyűlés, mint a népszuverenitás (immáron ugyanak-
kor nem egyedüli) letéteményesének szerepe mennyire fontos ilyenkor is. Erre tekin-
tettel az Októberi Alkotmány rendelkezik arra az esetre is, ha akkor érne véget a 
parlament megbízatása, vagy akkor oszlana fel, amikor a rendkívüli jogrend érvény-
ben van [Októberi Alkotmány 28/A. §]. 
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Hadi Nikolett 

A művészeti élet szabadsága* 

I. Bevezetés 

Rohamosan fejlődő demokratikus világunkban megkerülhetetlen tényezők-
ként kerülnek előtérbe az értékközvetítő, a társadalmi pluralitást szolgáló, 
állandó viszonyítási támpontként szolgáló alapjogok. Az alapvető jogok 
Ádám Antal szerint „az emberek, a polgárok, a közösségek alapvető szelle-
mi, erkölcsi, anyagi lehetőségeit és védelmét garantálják, ezért kétségtelenül 
alapértékeknek minősülnek.”1A globalizáció jelensége egyre inkább teret 
hódít napjainkban, az általa elindított egységesülés az alapjogi rendszerben 
is megjelenik. Mind jobban jelentkezik az az igény, hogy a tömegesedés és a 
plurális viszonyok okozta differenciálódás megfelelő normatív keretek kö-
zött mozdítsa elő a demokratikus sokféleség megvalósulását. Ez utóbbi ma-
gában foglalja a fejlődés, az előnyösebb lehetőségek folyamatos kibontako-
zásának lehetőségét is. Korszakunk egyik meghatározó folyamatát jelenti, 
hogy az emberi jogok gazdagodnak, egyetemesednek és egységesülnek. Az 
alapjogok katalógusát bővíti az is, hogy a nemzetközi dokumentumokban 
való rögzítésük révén nemzetközi jogilag meghatározottá váltak. 

Olyan időket élünk, amikor egymással rokon, illetve szembenálló isme-
retrendszerek, nézetfelfogások léteznek, ezek hatékony kibontakozásához 
megfelelő közvetítő keretek jelenléte szükséges. Ebben a tekintetben kerül 
előtérbe a kifejezés szabadságának szerepköre, amelyen belül a művészi 
kifejezésmód egyedi mivoltot képvisel. A következőkben ennek az egyedi-
ségnek a bemutatására törekszem. 

 
II. A magyar Alkotmány és a német alaptörvény szabályozása 

a) A magyar Alkotmány szabályozása 

A hatályos magyar Alkotmány a tág értelemben vett véleményszabadságról 
szól. A vélemény kinyilvánítása ugyanis számos formát ölthet, és a tárgyia-
sult forma gazdag csokra teszi lehetővé, hogy a személyiségünk szabadon 
kibontakozhasson, illetve szabadon kifejezhessük és megvalósíthassunk 
magunkat. Másik oldalról azonban nem vitatható, hogy ez a jog megteremti 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog III. (Politikai részvételi jogok)” szekcióban 2. helye-
zést ért el. Konzulens: Dr. Drinóczi Tímea 
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számunkra azt a teret, ahol politikai nézeteink megjelenhetnek. A vélemény-
nyilvánítás joga mindazonáltal szabadságjog, mert csak akkor lehetne a poli-
tikai jogok közé sorolni, hogyha politikai természete minden esetben lénye-
gét érintően meghatározó lenne.2 A véleménynyilvánítás szabadsága olyan 
személyes szabadságjog, amely elé politikai korlátok állíthatók.  

Az Alkotmánybíróság hiteles és mindenkire kötelező konkrét alkotmány-
értelmezést végez, ezért fontosnak látom, hogy a véleményszabadság kate-
góriáit a 30/1992. (V.26.) AB határozat alapján bemutassam. A vélemény-
nyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok 
között,3 ugyanis az úgynevezett kommunikációs jogok anyajogaként hatá-
rozható meg. Szűkebb értelemben külön nevesítést nyer tehát a szólás és a 
sajtószabadság, az informáltsághoz való jog, az információk megszerzésének 
szabadsága. A sajtószabadság keretében a negyedik bekezdésnek 1990-ben a 
61. §-ba való beiktatásával az elektronikus médiumok útján történő véle-
ménynyilvánítás is az alkotmányos védelem részévé vált. Tágabb értelemben 
a véleménynyilvánítás szabadságához tartozik a művészi és az irodalmi alko-
tás szabadsága, a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága, a tudományos 
alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága. Al-
kotmányunk ez utóbbit a 70/G. §-ban szabályozza.  

b) A német alaptörvény és a jogirodalmi álláspontok  

A német alaptörvény 5. cikke4 három bekezdést tartalmaz. Az első a szóban, 
írásban, képben történő véleménynyilvánítás, a sajtó, a rádió (illetve a televí-
zió) és a film útján történő hírközlés szabadságáról és az információs sza-
badságról rendelkezik. Alkotmányos korlátként szerepel a cenzúra tilalma. A 
második bekezdés a további korlátokról szól: „E jogok korlátait az általános 
törvények, az ifjúság védelmét szolgáló törvényes előírások és az egyéni 
becsület joga tartalmazza.”5 A harmadik bekezdés a művészet, a tudomány, a 
kutatás és a tanítás szabadságát garantálja, hozzátéve, hogy a tanítás szabad-
sága nem választható el az alkotmány iránti hűségtől. 

A korlátokat tekintve két felfogás alakult ki. Az egyik szerint a harmadik 
bekezdésben szereplő szabadságok a véleményszabadság szerves részeinek 
foghatók fel, ebből adódóan a második bekezdésben foglalt korlátokat rájuk 
is alkalmazni kell. A Szövetségi Alkotmánybíróság és a Szövetségi Köz-
igazgatási Bíróság viszont úgy érvel, hogy nem volt véletlen a szakaszon 
belül felépített sorrendiség, és a második bekezdés csupán csak az elsőben 
megnevezett jogok tekintetében áll fenn. Érdekes ellentmondás azonban, 
hogy a cenzúra tilalma az első bekezdésben szerepel,6 de aligha képzelhető 
el például a művészet fejlődése e tilalom közbeiktatásával. Véleményem sze-
rint a harmadik bekezdésben rögzített jogok ugyanazokat a veszélyeket hor-
dozhatják magukban, mint az úgynevezett hagyományos véleményszabadság 
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elemei. A művészet mögé rejtve is lehetőség van a közvélemény befolyáso-
lására, valamilyen irányba való meggyőzésére, az ifjúság pedig egy művé-
szeti alkotás bűncselekményre felhívó, motiváló erejével is találkozhat. Igaz 
ugyan az is, hogy a kulturális jogok határainak megvonása több tengelyen 
mozog, nagyobb körültekintést igényel. Erre később térnék ki.  

A művészeti szabadság szabályozásának vonatkozásait figyelemmel kí-
sérve azért helyezek hangsúlyt német alaptörvény rendelkezéseire, mert a 
magyar alkotmányi szabályozásra jellemző a német dogmatika hatása.  

III. A kultúra és a művészet fogalmának áttekintése 

a) A kultúra fogalma 

A művészeti élet kérdésköre akaratlanul is érinti a kultúra fogalmának bemu-
tatását. A kultúra fogalmának meghatározásához Rodolfo Stavenhagen há-
rom megközelítést7 alkalmazott. A kultúra mint tőke felfogás az emberiség 
eddig felhalmozott anyagi és szellemi örökségére helyezi a hangsúlyt. A 
másik megfogalmazás arról szól, hogy a kultúra nem más, mint a teljes em-
beri élet. Ez a nézet olyan szellemi tevékenységre koncentrál, amely képes 
az egyik társadalmi csoportot a másiktól megkülönböztetni. A kultúra tehát 
olyan értékegyüttes, amely révén az adott közösség fejlődésre, folyamatos 
újratermelődésre képes. Ez a megközelítés megkérdőjelezi az egyetemes 
kultúra létét. Véleményem szerint, amikor a művészet szabadságának jogáról 
esik szó, célszerű azt a harmadik állásfoglalást előnyben részesíteni, amely 
szerint a kultúra a tudományos és a művészeti alkotás olyan folytatása, 
amelynek keretében a legfontosabb a létrehozás és az értelmezés szabadsá-
ga. A művészeti szabadság ugyanis lényegében nem más, mint a művészeti 
tevékenység biztosítása, majd az így létrejött mű „művészet-jogi” körüljárá-
sa.  

b) A művészet általános fogalmától az alkotmányjogi szemléletig 

Amikor az ember a művészet és a jog fogalmát párhuzamba állítja, önkénte-
lenül is felmerül benne a kérdés, vajon megtalálható-e e két dolog közös 
gyökere. Az ellentmondás abból fakadhat, hogy a művészet magán viseli a 
szabadság, a korlátlanság, az akadályokon átívelő önmegvalósítás mozzana-
tait, míg a jog pont azt célozza, hogy ezt az értékvilágot normatív keretek 
közé szorítsa. Kissé eltúlzottan ez úgy is érthető, hogy a művészet számára a 
jog gyakran megszorító tényezőként bukkan elő: megkísérli kialakítani annak 
a toleranciának a mértékét, ami meghatározza a művészet szabadságának 
határait. Kondorosi Ferenc tanulmányában8 ezt a viszonyt úgy fejezi ki, hogy 
a jog „távolságtartó tisztelettel felségterületén kívülállónak tekinti a művé-
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szetet, ugyanakkor előszeretettel szabályozza a művész és alkotása sorsának 
minden mozzanatát.„ A német jogirodalomban Ernst Beling megállapítja,9 
hogy a „művészettudomány” és a jogtudomány egymástól elválasztott úton 
vándorolnak. Egyes nézetek szerint pedig lehetetlen a művészet általános 
fogalmát meghatározni.10 

Úgy gondolom, a művészeti élet szabadságának mibenléte akkor kerülhet 
vizsgálat alá, ha előbb a művészet fogalma és tartalma magyarázatot nyer. A 
művészet fogalmának meghatározása adott szemponttól függően többféle-
képpen történhet. József Attila A művészetről című művében azt írja, „egy-
egy mű önmagában zárt egész, egy kis kozmosz, amely úgy jön létre, hogy 
egy gondolat, egy kép, amely a művészt módfelett foglalkoztatja annyira 
megnő lelkében, hogy a világ többi részét eltakarja.” A művészet elve a 
szépség, feladata ennek kifejezésre juttatása. Ez a megállapítás Platón kora 
óta napjainkig megállja a helyét. A művészi szépség kibontása azonban 
örökké megújuló igazoló értelmezést feltételez. A szépség princípiumának 
önálló jelentéstartalma akkor ismerhető fel, ha az egyén figyelemmel van 
annak következményeire, kritériumaira, okaira és ismertetőjegyeire.11 A mű-
vészet általános értelemben a valóság megismerésének, megértésének és 
kifejezésének sajátos eszköze. A művészet kezdettől fogva arra szolgál, hogy 
általa a világot az ember érzelmi úton ismerje és értse meg. Pontos, érzékeny 
kifejezője az ember vágyainak, a világról való nézeteinek, örömeinek és 
szenvedéseinek. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok merülnek fel az ember-
ben, ha a művészet mondanivalóját keresi. A művészet meghatározott törvé-
nyek alapján megfogalmazott, sajátos értékformában megjelenő lelki, szel-
lemi tartalom.12 A jog számára igen nehéz feladat a művészet szubjektív, 
filozófiai rétegeket érintő egyedi jellegének kifejezésre juttatása. Ezért in-
kább nem is próbál élni ilyen eszközzel. Úgy vélem, ha ezt mégis megkísé-
relné megtenni, nem rugaszkodhatna el a fogalom „környezeti hangulatától”. 
Jogi terminus technicusok aligha kölcsönözhetnének hiteles képet a témának. 
Szamel Katalin tanulmányában azt írja,13 hogy „a jog számára elegendő, ha a 
művészet kritériumává annyit tesz csupán, hogy az olyan teremtő alkotás, 
amely megalkotója személyiségének közegén (médiumán) átszűrve ábrázolja 
a művész élményeit, tapasztalatait.”  

A jogalkotó az elmondottak ellenére nagy kihívást érez, hogy meghatá-
rozza mi a művészet, ki a művész és mit tekint művészeti alkotásnak. A 
169/2000. (IX.29.) számú Kormányrendelet az egyes tudományterületekhez 
tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szól, még-
sem mondható, hogy ez a rendeleti szabályozás a tartalom kijelölését jelen-
ti.14 Nem tekinthetünk el emellett az Alkotmány azon rendelkezésétől sem,15 

amely szerint az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat törvény állapítja 
meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. A szerzői 
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jogról szóló törvény az 1. §-ban kimondja,16 hogy a törvény védi az irodalmi, 
tudományos és művészeti alkotásokat. E szakasz második bekezdése szerint 
szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy a törvény megne-
vezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. A témával 
kapcsolatban szóba jöhető alkotások17 felsorolása megkísérel bevezetni ben-
nünket a művészeti alkotások fajtáiba, de nincs figyelemmel az egyes művé-
szeti ágak szerinti besorolásra. Véleményem szerint a művészet lényege ab-
ban is rejlik, hogy megkísérel folyvást megújulni és új utakra törni. Ha nem 
rendelkezne ezzel a sajátossággal, bizonyos formái számára numerus clausus 
keletkezhetne. A művészettörténet megpróbálja végigkövetni a művészet 
fejlődésének csomópontjait. Ez a fejlődés természetesen még ma sem állt le, 
ezért úgy vélem, hogy a művészet „elemeinek” felsorolása nem lehet időtálló 
megoldás a művészet tartalmi sajátosságainak feltérképezésére. Világossá 
vált, hogy a művészet fogalmának megragadásához az ontológiai és értékfi-
lozófiai megfogalmazás helyett jogi célfogalom megalkotása szükséges.18 
Ennek révén a puszta művészi elemek jogi összefüggésben értelmezhetők.  

A német jogtudomány gazdagabb terméssel rendelkezik a művészet fo-
galmi meghatározásai tekintetében, amelyek a magyar viszonyokra is vonat-
koztathatóak. Egyetlen fogalmi meghatározás azonban nem elegendő a lé-
nyegi tartalom megragadásához.19 A német jogirodalom három értelmezési 
irányt20 alakított ki a meghatározás érdekében, amely szerint a művészet 
fogalmáról először materiális értelemben beszélhetünk. Ez a meghatározás 
nem tekinthető túl precíznek, mert csupán leírásként, nem pedig definíció-
ként jelenik meg előttünk. Ez történik a Szövetségi Alkotmánybíróság 
Mephisto ítéletében,21amely szerint a művészet olyan szabad alkotói megje-
lenítés, amelyben a művész benyomásai és élményei meghatározott forma-
nyelv segítségével jutnak kifejezésre. A lényeg itt tehát az, hogy a művész 
tevékenysége tudatos és tudatalatti folyamatok egymásba kapcsolódása, 
amelyet racionálisan nem lehet értelmezni. A művészet eredményében 
együtt hat az intuíció, a képzelet és a mű értelme. Az alkotás elsősorban 
kifejezés, nem puszta közlés, és a művész egyéni személyiségének közvetlen 
kifejezésre juttatását is szolgálja. Von Mangoldt és Klein szerzőpáros definí-
ciója szerint a művészet a lelki, szellemi tartalom sajátlagos formában törté-
nő megjelenítéseként ragadható meg. Hartlieb a művészetet szellemi, lelki 
konstrukciónak tekinti, amely tartalmi jegyei a fantáziában és az esztétiká-
ban találhatók meg.22 A fogalmi meghatározás második lehetőségét jelenti a 
formális művészeti fogalom figyelembe vétele. Eszerint művészet akkor áll 
fenn, ha az adott művet egy meghatározott alkotástípushoz rendelik hozzá. 
Ilyen lehet például a festészet, a zeneszerzés, a költészet, a szobrászat, a 
színművészet. Ez a fogalmi megjelölés azonban túl szűk keretet nyújt, 
ugyanis a modern művészet törekvése éppen abban rejlik, hogy a művészet 
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kibontakozási lehetőségeit fejlessze. Ezek jó része pedig nem rendelhető 
egyetlen típushoz sem. A formális művészeti fogalom akkor hívható csak 
segítségül, ha egy meghatározott mű egy meghatározott alkotásfajtához tar-
tozik. Az úgynevezett nyitott művészeti fogalom23 azt a meggondolást köve-
ti, hogy a művészeti alkotás jelentési köre az egymást követő értelmezések 
kapcsán mindig gazdagabb lesz. Mindez ki nem merülő definíciós lehetősé-
get feltételez, és nem vonhat maga után bírálatot. Nem célszerű, hogy az 
állam a művészetet mindig a legtágabb lehetőségeiben fogja fel. Felmerül a 
kérdés, melyek azok a támpontok, amelyek elvezetnek a művészethez. Mű-
vészetről lehet beszélni, ha a szerző alkotását művészetnek tartja, vagy ha a 
művészeti alkotás megfelel a formális fogalmi feltételeknek. Jelentősége van 
annak is, ha egy művészeti kérdésekben illetékes harmadik személy a kérdé-
ses tárgyat művészeti alkotásnak tekinti. Nem játszik szerepet viszont annak 
megítélése, hogy az adott művészeti alkotás milyen szintet képvisel. Stílus-
beli különbségek pedig egyáltalán nem vehetők figyelembe.   

Véleményem szerint az előbb elhangzott kategóriák a magyar jogban is 
megtalálhatóak. Szamel Katalin korábban ismertetett állásfoglalása a művé-
szet kritériumáról és az ehhez hasonló jogirodalmi nézetek a materiális mű-
vészeti fogalom jegyeinek ismerhetők el. A jogszabályokban fellelhető 
taxatív jellegű behatárolások a formális definíció irányába mutatnak. Úgy 
vélem, a korlátlanság, a teljes művészeti szabadság lehetőségét hangsúlyozó 
elméletek a jog számára megfoghatatlan minőséget jelentenek, inkább a mű-
vészettörténet világában lelhetők fel. 

IV. A művészet fogalmának alkotmányjogi értelemben való 
kibontása: az alkotói és a közvetítő folyamat megkülönböztetése 

A művészet szabadsága az egyén szempontjából feltételezi, hogy a garancia 
a művészeti alkotás terjesztésére, előadására, illetve egyéb kommunikatív 
úton történő közvetítésére is kiterjedjen. A művészeti szabadságnak tehát a 
művészi tevékenységet mint alkotóterületet (Werkbereich) és a művek elő-
adását és terjesztését harmadik személy felé (Wirkbereich) is védenie kell.24 
Az alapjog korlátozási lehetőségeit is befolyásolja, hogy az a művészeti 
alkotás létrehozásának folyamatára szorítkozik, vagy kiterjed egészen a mű 
kommunikatív közvetítésére, előadására is. A művész alkotó tevékenysége 
csupán kivételes esetekben korlátozható. Nincs ez így a művészeti alkotás 
harmadik személyek részére való eljuttatása során. Ez a viszony abból adó-
dik, hogy a mű „puszta” létrehozása során a művész személyes, egyéniségét 
kibontakoztató szféráját érinti. Mivel az ennek a cselekménynek következté-
ben előálló „művészi eredmény” önmaga és alkotója közt hat elsősorban, így 
ez a zóna általában nem jelent megközelíthetőséget a közönség számára. 
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Nem válthat ki semmilyen hatást a festő alkotása mindaddig, amíg festmé-
nyei csupán műtermének falai számára ismertek. A művészet szabadsága 
akkor válhat igazán korlátozhatóvá, amikor az alkotást közönsége számára 
hozzáférhetővé teszik, így az ténylegesen bekapcsolódik a kommunikációs 
folyamatba.25 Ilyenkor ugyanis a művészeti alkotás eléri a „társadalmi sza-
badság szféráját” is, és ezáltal képessé válhat arra is, – amennyiben negatív 
mintákat ábrázol – hogy másokat helytelen befolyásoló erejével veszélybe 
sodorjon. Véleményem szerint magáról a művészeti élet szabadságáról is 
csak akkor beszélhetünk, ha ez utóbbi továbbító cselekmény is megvalósul. 

V. Az alkotói tevékenység viszonya az emberi méltósághoz 
és véleménynyilvánítás szabadságához  

A művészi alkotó folyamat aspektusainak áttekintéséhez elengedhetetlen az 
emberi méltósághoz való jognak és véleménynyilvánítás szabadságának a 
művészeti tevékenység tükrében való vizsgálata. 

a) Az emberi méltósághoz való jog és a művészet 

A művészet szabadsága a Grundgesetz szerint lex specialis kapcsolatban áll 
a németben „főszabaságjognak” nevezett joggal.26 Az emberi méltóssághoz 
való jog a magyar alapjogi rend kiindulópontja, számos egyéb alapjog forrá-
sát és előfeltételét jelenti, az úgynevezett általános személyiségi jog egyik 
megfogalmazása.27 A művész alkotó tevékenysége során egyben személyi-
sége szabad önkifejezése is megjelenik, a művészi alkotás és eredménye 
tekintetében mégis a művészet szabadságára való hivatkozás célravezetőbb. 
Az ember méltósága azonban olyan jelentős értéket képvisel, amellyel 
szemben gyakran a művészetnek is meg kell hajolnia. A német gyakorlatban 
kiemelkedő vonatkozási pontként jelenik meg a Mephisto – határozat.28 Ez 
ugyanis egyesíti a művészet szabadságának a becsület, illetve az emberi 
méltóság védelme érdekében megengedhető korlátozásának problémáit. Az 
ítélet alapját képző alkotmányos panasz Klaus Mann Mephisto – egy karrier 
regénye című könyvének további nyilvánosságra hozására, többszörözésére, 
és terjesztésére vonatkozó tilalom ellen irányult. Erre azért került sor, mert 
az örökösök szerint Gustaf Gründgens elhunyt színész személyiségi jogai 
sérültek.29 A regény főhőse, Hendrig Höfgen alakjához ugyanis nem vitásan 
a Harmadik Birodalom sikeres színésze és színházi intendánsa szolgált. A 
másik jelentős eset arra a keresi a választ, vajon a művészet szabadságának 
védelme kiterjed-e egy politikai utcaszínház keretében elhangzott becsület-
sértő tartalmú kijelentésre. Az 1980-as parlamenti választási küzdelem során 
a CDU/CSU kancellárjelöltjének politikai ellenfelei egy utcaszínházi elő-
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adással próbálták felhívni a választók figyelmét arra, milyen hátrányai lehet-
nek annak, ha választásuk Straußra esik.30 

Érdekes megfigyelni a Mephisto és a Strauß döntés közötti különbséget. 
Az elsőben nem világosodott meg teljesen, hogy a regény főalakja azonos-e 
a valóságos személlyel, az emberi méltóság mégis előtérbe került. A Strauß-
ügyben egyértelmű, hogy az ábrázolt személy az eredetivel azonos, a vele 
kapcsolatos megnyilvánulások is megfoghatóbbak, a politikus közszereplő 
volta is meghatározó. Az Alkotmánybíróság azonban itt a művészet szabad-
sága mellé állt, nem engedte, hogy a művészeti alkotásból kiragadható rész-
letek más értelmezés irányába tereljenek. Nem megengedhető egyes részek-
nek a mű összefüggéséből való kiemelése. 

b) A véleménynyilvánítás szabadsága és a művészet 

A művészeti szabadság jogának a lex specialis következtében előálló elsőbb-
sége nem jelenti azt, hogy adott eset fennállása esetén a művészeti szabadság 
oltalma mellett még a véleménynyilvánítás szabadsága is segítségül hívha-
tó.31 Ha a művészeti szabadság oltalmának szükségessége világossá válik, 
akkor e jognak a véleménynyilvánításhoz képesti különös volta miatt csak 
erre a jogra lehet hivatkozni. A jogalkalmazó általában könnyen néz szembe 
annak eldöntésével, hogy adott vélemény tudományos vagy nem tudomá-
nyos jellegű. Minőségileg sokkal bonyolultabb feladat a művészet szabadsá-
gának a vélemény- és az információs szabadságtól való elhatárolása.32 Nagy 
nehézséget jelent például a művészi játékfilm és a „csupán” tényközlést ellá-
tó dokumentumfilm megkülönböztetése.33  

VI. Az alkotói fázis aspektusai 

a) Meghatározott szellemi meggyőzés szolgálatába álló művészet 

A művészet szabadsága nemcsak a „l’art pour l’art” területét garantálja, 
hanem az olyan művészetet is, amely meghatározott szellemi meggyőzés 
szolgálatába áll. Ebben az esetben az történik, hogy a művészet egy bizonyos 
nézet tartalmának művészi kifejezést adományoz. Felmerülhet bennünk a 
kérdés, hogyan őrizheti meg a művészet fogalma nyitottságát és semleges 
jellegét, ha elkötelezi magát adott vélemény kifejezése mellett. Úgy gondo-
lom, a válasz arról az oldalról közelíthető meg, hogyha a művész szabad 
állásfoglalása nem lenne lehetséges, a művészet szabadságáról sem beszél-
hetnénk. A művészet mibenlétének neutrális értelemben való értelmezésébe 
beleértendő az is, hogy a művész saját akaratából alkalmazásba állhasson, 
kötelezettséget vállalhasson. Ennek megfelelően az egyesülési jog gyakorlá-
sa a művészi tevékenységet folytatók számára sem történhet szigorúbb felté-
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telekkel. A 27/ 1993. (IV. 29.) AB határozata szerint alkotmányellenes a 
83/1982. (XII. 29.) MT rendeletnek az a megállapítása, amely szerint a mű-
vészeti alkotóközösségek létesítésének jóváhagyására, valamint tevékenysé-
gük törvényességi felügyeletére a Művelődési és Közoktatási Minisztérium-
nak van hatásköre.34 A művészet szabadságának alanyi jogosultja nem foszt-
ható meg tehát attól, hogy művészetét szellemi, eszmei azonosítással lássa 
el. A művész a meggyőzésben a művészeti szabadság oltalma alatt politikai, 
világnézeti vagy gazdasági területen egyaránt részt vehet. A világnézetileg 
determinált művészet kiváló példájaként jelenik meg az egyházi vagy szak-
rális művészet. 

b) A szatíra, a karikatúra, a paródia mint művészi kifejezőeszközök  

A szatíra, a karikatúra és a paródia világa szintén beletartozik a művészet 
fogalmába, így részesül a művészet szabadságának oltalmából is.35 A paró-
dia viszont csak művészeti alkotások tekintetében fordulhat elő. Egy nagy 
visszhangot keltett magyar eset36 szerint a közszereplőkről készült, karikatú-
rának minősülő fényképfelvétel nyilvánosságra hozatala nem sérti a kép-
máshoz való jogot, és az ezáltal kifejezett vélemény nem sért becsületet vagy 
emberi méltóságot, ha a véleménynyilvánítás nem indokolatlanul bántó, 
sértő vagy lealacsonyító.37 Azért tartottam fontosnak, hogy utaljak erre az 
esetre, mert véleményem szerint itt a karikatúra mint a „politikai vélemény-
nyilvánítás művészi kifejezése” jelent meg.  

A karikatúra, a szatíra, a paródia mint a művészi kifejezésmód lehetősé-
gei ugyanúgy korlátokba ütközhetnek, mint minden más művészeti tevé-
kenységi forma. A német Alkotmánybíróság kialakította azt a mércét, amely 
az előbbiekben megnyilvánuló művészeti szabadságot is korlátozható jognak 
tekinti. Az elhatárolás a mondanivaló (Aussagekern) és a megformálás 
(Einkleidung) vizsgálata alapján történhet. Értelemszerűen a mondanivaló 
sérelmes volta meghatározóbb a megformáláshoz38 képest. Sokszor előfordul 
az is, hogy a külső forma képtelen elkülönülni a tartalomtól, a mondanivaló-
tól determinálttá válik. A művészet szabadságának szempontjából azonban a 
megformálás jellege előtérbe kerül, hiszen gyakorlatilag ez eredményezi azt, 
hogy adott esetben nem a véleménynyilvánítás szabadsága, hanem a művé-
szet szabadságának oltalma „mérkőzik meg” az emberi méltósággal. 

c) A művészet és az erkölcs kapcsolata 

A művészet és az erkölcs párhuzamba állítása érdekes kérdéseket vethet fel. 
Ez a viszony még figyelemreméltóbb akkor, amikor mindez a jog hálójából 
jelenik meg. Nem helytálló az olyan kijelentés, amely szerint az erkölcstelen, 
erkölcsellenességet közvetítő művészet alkotmányjogi értelemben nem jelent 
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művészetet.39 Az alkotmányi művészetfogalom ugyanis az erkölcs szempont-
jából semleges, a művészet fogalmi tartalma nem függ az alkotás erkölcsös, 
illetve nem-erkölcsös mivoltától. Az obszcén, a trágár művek, sőt a porno-
gráfia is felfogható úgy, mint művészeti alkotás. Ennek megfelelően például 
a német Alkotmánybíróság egyik ítéletében40 szerepel az a vélemény, misze-
rint adott pornográf tartalmú regény is beletartozik a művészet szabadságá-
nak védelmi területébe. A mű ugyanis a szabad alkotói megnyilvánulás, a 
szerző benyomásainak, tapasztalatainak a regény irodalmi formájában való 
kifejeződése.41 A jog nem igazán tud beleszólni az erkölcstelen művek alko-
tói folyamatába, hiszen ezzel az önkifejező egyén személyes terébe hatolna 
be. A konfliktusok a műveknek a környezetre gyakorolt hatásai mentén ke-
letkeznek, illetve akkor, amikor az alkotói és a közvetítői szféra egybeesik.42 

d) Az ifjúság védelmének kérdése  

A negatív ábrázolás okozta hatások leginkább az ifjúságot befolyásolhatják. 
Az ifjúság védelme ennek megfelelően alkotmányjogi legitimációt nyer. Ez 
a német alaptörvény 6. cikkének első és második bekezdéséből táplálkozik, 
Magyarországon43 pedig az Alkotmány 16. és 67. szakasza alapozza meg a 
védelmet. A művészet szabadsága és az ifjúság védelmét illetően megálla-
pítható, hogy ezek egymással egyenrangúak,44 és a művészeti szabadság 
abszolút elsőbbsége kizárható az ifjúság védelmével szemben. A művészet 
szabadságának joga nem előzi meg az ifjúság oltalmazásának szükségessé-
gét, és ez fordított esetben is így történik. Mindazonáltal az ifjúság védelmét 
szolgáló szempontok összeütközhetnek a művészet szabadságával.45 A túl-
zottnak ítélt pornográfia, vagy az erőszak elriasztó ábrázolása elleni küzde-
lem eredményeképpen jött létre Németországban egy tilalmi lista,46 amely az 
előbbiekben jellemzett negatív tartalmat hordozó, létrehozóik által azonban 
művészinek tartott alkotásokat tartalmazza. A szövetségi ellenőrző hatóság 
döntése ellen közigazgatási bírósági úton lehet jogorvoslattal élni.  

Magyarországon a Nemzeti Filmiroda a filmalkotásokat a kiskorúak vé-
delme érdekében besorolja, és a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük 
miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak „art” minősítést adhat. A film-
alkotások „art” minősítésére az Iroda által felállított öttagú Filmszakmai 
Bizottság tesz javaslatot.47  

Véleményem szerint az ifjúság érdekei és a művészet szabadsága közti he-
lyes középút megtalálása különösen napjainkban elgondolkodtató. A határok 
egyre szélesebbé válnak, a művészet soha nem látott nyilvánossági korsza-
kába lépett. Úgy gondolom, az igazi megoldás a büntetőjog területén kere-
sendő.48  
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e) A jelképes beszéd kérdése 

A demokratikus jogállam védelme felveti az állami szimbólumok megjelené-
sének kérdését a művészet területén. A politikai véleménynyilvánítás egyik 
szokásos módjának nevezik, amikor valaki az állami, politikai berendezéssel 
kapcsolatos véleményét az állam címerére, zászlajára, himnuszára utaló 
megjegyzésekkel, magatartásokkal juttatja kifejezésre. Ilyen esetekben szo-
kott felmerülni a kérdés, vajon politikai célok motiválták tettét vagy sem. A 
„jelképes beszéd” megítélése a művészi kifejezésmód tükrében nehéz fel-
adat, hiszen meg kell határozni a határokat a művészi szabadság terjedelme 
és a szimbólumok által képviselt értékek között.49 Az állami szimbólumok és 
a művészeti szabadság összhangba hozásának kérdése a Szövetségi Alkot-
mánybíróság gyakorlatában is megjelent.50 Magyarországon a nemzeti jel-
kép megsértése címen kapott büntetőjogi védelmet a szimbólumvédelem.51 A 
rendelkezést több indítványozó is megtámadta. Azt állították, hogy a rendel-
kezés sérti a véleménynyilvánítási szabadságot. Az Alkotmánybíróság hatá-
rozatában elutasította az indítványokat. Jelen ügyben ugyanis a vélemény-
nyilvánítás szabadsága az alkotmányra visszavezethető más normatív alkot-
mányos értékekkel ütközik. Ezek az ütköző értékek pedig az Alkotmányunk 
75. és 76. szakaszaiban foglalt nemzeti jelképek, „a nemzeti érzés, a nemzet-
hez tartozás kinyilvánításának eszközei is.” A véleménynyilvánítás szabad-
sága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, 
és a nemzeti jelképek megsértése az Alkotmánybíróság szerint nem ilyen 
magatartás. A többségi indoklás ezzel kapcsolatban egyetlen, a témánkhoz 
azonban megkerülhetetlen kitételt tesz.52 Eszerint a nemzeti jelképeket illető 
művészi kifejezések, illetőleg kritikák hangoztatása nem eshet büntetőjogi 
szankcionálás alá, hanem része a véleménynyilvánítás alkotmányos szabad-
ságának.53  

VII. A közvetítői fázis aspektusai 

a) A művészeti alkotások kommunikáció útján való közvetítése 

A művészeti alkotások kommunikáció útján való közvetítése, illetve bemuta-
tása csak az általában hozzáférhető kommunikációs eszközök útján történ-
het. Az állami és a magán jellegű médiumokkal szemben nem állhat fenn 
semmiféle publikáció, kiállítás vagy terjesztés iránti igény. A művészet 
olyan értelemben helyezhető el a kommunikációs rendszerbe, hogy általa a 
nézetek cseréje és kifejezésre juttatása is megtörténhet. A kommunikációs 
folyamat feltételezi a „vevő” kategóriáját is, ezért a művészet tekintetében is 
lehetővé kell tenni a közönség hozzájutását a művészeti alkotómunka ered-
ményéhez.54  
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b) A művészet szabadságának gazdasági megközelítése 

A „Wirkbereich” elvéből adódóan felmerül a kérdés, hogy a művészi kibon-
takozás jelensége magában foglalja-e a műalkotás gazdasági értékesítését.55 
A művészet szabadságának rögzítése során a német alaptörvény és a magyar 
Alkotmány nem az alapjog gazdasági vonatkozásait részesítette védelemben. 
Ebben a tekintetben a szellemi tulajdonjognak van létjogosultsága. Vélemé-
nyem szerint azért nem helytálló a védelem kiterjesztése az alkotás értékesí-
tésére, mert ez az állam olyan elkötelezettségeihez vezetne, amelynek teljesí-
tését nem tudná felvállalni.56 Az anyagi lehetőségek egyeseket előnyben 
részesíthetnek, mivel az egyén pénzügyi okokból akadályokba ütközhet mű-
vészete terjesztésében. Ez a helyzet igen elgondolkodtató, egyenlő esélyt 
képviselő „mankó”57 kialakításának szükségessége irányába mutat. Úgy vé-
lem, hogy a mai anyagilag erősen befolyásolt világ erőteljes ellentmondást 
keletkeztethet az alapjogok megvalósulásában amiatt, hogy egyes alapjogok 
„pénzre válthatóak”, ezáltal bizonyos társadalmi csoportokat kirekeszthet-
nek a gyakorlatban való érvényesítésből. Az is egyenlőtlenségeket okozhat, 
hogy egyes művészeti formák kinyilvánítása között gyakran láthatatlan sor-
rendiség alakulhat ki a gyakorlati életben. Véleményem szerint szükséges 
volna létrehozni egy olyan intézményi garanciát, amely figyelemmel kísérné 
a véleménynyilvánítás feltételeinek biztosítását. Ennek érdekében célszerű 
volna állammal szemben értelmezendő alapítvány működtetése, amely elő-
mozdítaná, hogy anyagi eszközök segítségével ne legyen mód az alapjoggal 
való visszaélésre. Gazdasági megközelítésből a művészet szabadsága a gaz-
dasági reklám kapcsán is jelentkezhet, mivel ez a terület gyakran művészi 
megjelenítési és közvetítési formákat használ fel. A művész ebben az eset-
ben is részesül a művészet szabadságának oltalmában. Az a gazdasági sze-
mély, aki a reklámozott áruval vagy szolgáltatással rendelkezik, nem hivat-
kozhat a művészet szabadságának jogára. Az ő szempontjából ugyanis a 
művészi reklámkonstrukció nem tartalmaz sajátos művészi mondanivalót, 
annak csupán technikai és instrumentális jellegű jelentése van. Itt nem a 
művészi kifejezésmód, hanem a reklám vizuális ösztönző hatása kerül elő-
térbe.58  

VIII. Az alkotói és a közvetítői tevékenység egyszerre történő 
megvalósulása 

A művész alkotói tevékenysége a „társadalmi szabadságszféra” szintjén is 
megvalósulhat. Ebben az esetben az alkotói és a közvetítői szféra egybeesik. 
Erre példa lehet a színészi tevékenység, az építészet különleges területe. 
Emellett az önkifejezés új formájaként alakult ki az olyan művészet, amely 
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csak az utca nyilvánossági keretében képes kibontakozni. A 
„Straßenkunst”59 megjelenési formája számtalan lehet. Ide tartoznak például 
az utcai zenészek, a köztereken fellépő táncosok, a mozdulatművészek. Az 
„utca művészete” gyakran gyülekezéssel jár, ilyenkor a művészeti szabadság 
értelmezésének figyelembe vétele mellett a gyülekezési szabadság érdemel 
figyelmet.60 Az utcai művészet kapcsán elengedhetetlen szólni graffiti jelen-
ségéről.61 Ez utóbbi művészi megítélése változatos, az azonban megállapít-
ható, hogy aki idegen épületet lát el „színes alakzatokkal”, megvalósítja a 
Btk. 324. §-ban szereplő rongálás tényállását, nem hivatkozhat a művészet 
szabadságának védelmére. 

IX. Harmadik személyek viszonyulása a művészeti alkotásokhoz 

Minden működő kulturális élet természetes és megkerülhetetlen velejárója a 
művészet és a művészeti alkotások kapcsán megnyilvánuló vita és kritika. 
Eltérő vélemények alakultak ki arra vonatkozóan, hogy a művészet, az egyes 
művészeti stílusok magyarázata, kritikája élvezi-e a művészet szabadságának 
védelmét.62 Egyes nézőpontok szerint a művészeti kritikák is a művészet 
szabadságának védelmében részesülnek, mert a művészet önkéntelenül maga 
után vonja a róla való „elmélkedés” lehetőségét. Mások azt a nézetet képvi-
selik, hogy a művészetről való kritika megfogalmazása a véleménynyilvání-
tás általános szabadsága nyújtotta védelem alá esik. Véleményem szerint a 
művészeti kritika nem tartozhat a művészeti szabadság joga alá, mivel annak 
elsőrendűen a művészeti alkotás tekintetében kell megnyilvánulnia. A művé-
szetről való véleménynyilvánítás nem jelent művészeti tevékenységet, hiszen 
ebben a tekintetben a véleményt kinyilvánítók valamennyien bekapcsolód-
nának a művészet kibontakozásának folyamatába. Más megítélést érdemel 
viszont azoknak a köre, akik a véleménynyilvánító tevékenységüket hivatás-
szerűen végzik.63  

X. Garanciális szabályok 

Az állami támogatással összefüggésben felvetődhet az a kérdés, vajon a mű-
vészet szabadságának állami biztosítása egyet jelent-e a művészeti tevékeny-
ség felé irányuló támogatási kötelezettséggel is. A német jogtudomány a 
„Kulturstaat” kifejezéssel64 próbálja megragadni az államnak a művészet 
ápolása és támogatása körében megnyilvánuló szerepét, ez a funkció termé-
szetesen Magyarországon is megfigyelhető. A német alaptörvény 5. cikké-
nek harmadik bekezdése,65 illetve a magyar alkotmányi szabályozás sem 
garantál individuális jogot a művészet állami támogatására. Összefoglalóan 
megállapítható, hogy az állam kettős szereppel rendelkezik a művészeti tá-
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mogatás területén. Az egyik értelmezés szerint az állam mint hatalom kerül 
előtérbe. Itt legfeljebb olyan korlátozásokat alkalmazhat, amelyek a szabad 
véleménynyilvánítás esetében alkotmányosnak számítanak. Az állam nem 
dönthet a művészeti alkotások művészi jellegéről, és nem részesíthet előny-
ben bizonyos művészeti irányzatokat. Más a helyzet azonban akkor, amikor 
az állam mint mecénás vállal közreműködést a művészet alakításában. Itt 
elképzelhető a témaválasztással kapcsolatos preferenciák érvényesítése.66 Az 
állam semlegessége a pénzügyi alapok képzése, a különböző pályázati rend-
szerek megfelelő működése által valósulhat meg.  

A művészet szabadsága arra kötelezi az államot, hogy az a művészet sza-
badságára, sokféleségére és belső egységére tekintettel legyen. Nem tiltott az 
a lehetőség, hogy a „művészet” és a „nem művészet” kategóriája között legi-
tim különbségtételre kerülhessen sor. Az államnak a művészi nívót ellenőrző 
szerepe azonban kétségeket vet fel.67 A 24/1996. (VI.25.) AB határozatban az 
Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy a művészeti alkotások elidegenítés 
előtti bírálata sérti-e a véleménynyilvánítás, illetve a művészeti élet szabad-
ságához való jogot.68 A művészet akkor tudja leginkább betölteni rendelteté-
sét, ha a művészeti alkotás el tud jutni a közönséghez. Az Alkotmánybíróság 
úgy véli, hogy a kötelező művészeti szempontú elbírálás az általános cselek-
vési szabadság sérelmét jelenti. Alkotmányossági szempontból azonban nem 
kifogásolható, hogy az állami feladatokat alaptevékenységként ellátó és az e 
faladatok megvalósítását az állami költségvetésből finanszírozott szervek 
művészeti alkotás megszerzése vagy létesítése esetén szakvéleményeztetésre 
kötelezettek.  

XI. Záró gondolatok a művészet szabadságáról 

A művészet szabadságának középpontjában az egyén önmegvalósító tevé-
kenysége, az annak következtében előálló művészi eredmény kerül előtérbe. 
A művészet lényegében nem más, mint egy folyamatos közlést biztosító, 
közvetítő jelenség. Tudatosan vagy tudattalanul azért jön létre, hogy a kö-
zönséget elérve megvalósítsa magát. 

A művészeti élet szerkezete három összetevőt feltételez: a művészt, az 
alkotásának eredményeképpen előálló művet, és az ehhez hozzájutó közön-
séget. Egy negyedik „csonka” komponenst jelent talán az államnak a kultúra 
területén megjelenő magatartása. Szükséges azonban elmondani azt is, hogy 
a művészi alkotás zónájának kivételes korlátozási lehetősége jelenhet meg a 
művészet támogatása kapcsán. Az alkotó folyamat, a művészi önkifejezés és 
ábrázolás anyagi korlátja jelentős gátja lehet a szabad művészi kibontako-
zásnak. 
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A művészet szabadságának elkülönített alkotmányos szabályozása és a 
készülő külön törvényben való rögzítése még inkább megerősítik a művészi 
szabadságnak a véleménynyilvánítás jogával szembeni különös voltát. A 
művészeti alkotásokkal kapcsolatos esetek tanulmányozása hatására arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy a művészet szabadsága olyan véleménynyil-
vánítás, amely „érzékenyebben” ragadja meg a megnyilvánuló, illetve a kül-
világ jelenségeit, és e különlegessége miatt nagyobb tiszteletet, gyakran je-
lentősebb kibontakozási teret kap. 



A művészi élet szabadsága 

 85

Jegyzetek 
 

1 Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 
1998. 59. o. 
2 A véleménynyilvánítás jogáról mint kettős jellegű jogról is beszélhetünk. Ez a 
nézet elismeri a szabadságjogi és a politikai jelleget is. Forrás: PTE ÁJK Alkot-
mányjogi előadás 
3 30/1992. (V. 26.) AB határozat. ABH 1992. 167, 170-171. 
4 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Artikel 5 
5 Halmai: A véleményszabadság… 170. o. 
6 Halmai: A véleményszabadság… 169-170. o. 
7 Kardos Gábor: A kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban. Fundamentum 
2002. 2. szám 31. o. 
8 Kondorosi Ferenc: Művészet a régi jog hálójában – avagy a vélemény szabadsága 
az ecset és a toll hegyén. Acta Humana, 1996. No 24. 36. o. 
9 Ernst Beling: Kunstfreiheit und Rechtsbann. In: FS für Heinrich Wölfflin, 1924. 
19. o. 
10 BverfGE 67, 113 (225) Karl-Heinz Ladeur in: GG – AK, Art. 5 Abs. 3 II Rn. 10. 
11 Johann Ludwig Döderlein: Das regulierte Kunstverstand. In: Autoritat – was ist 
das heute? Umstrittene Machtansprüche in Staat, Gesellschaft und Kultur. Franz 
Ehrenwisth Verlag KG, München 1965. 139. o. 
12 Bruno Schmidt – Franz Klein: Kommentar zum Grundgesetz. Unter Mitarbeit von 
Hans Bernhard Brockmeyer. 8. Auflage, 1995. 237. o. 
13 Szamel Katalin: Gazdasági, szociális, kulturális jogok, illetve szabadságok az új 
Alkotmányban. MTA 1995. 
14 Az építőművészet, iparművészet, képzőművészet, színházművészet, film- és 
videoművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet, illetve a multimédia 
kategóriájának a művészet tárgykörébe sorolása nem jelent egzakt tartalmi irányvo-
nalat a művészet szabadságának kérdésénél. A multimédia és a film kategóriája 
például megjelenik a sajtószabadsággal összefüggésben is. 
15 Alkotmány 8.§ (2) 
16 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
17 Ilyen művészeti vonatkozású tárgy lehet az irodalmi mű, a színmű, a zenés szín-
mű, a táncjáték, a némajáték, a zenemű szöveggel vagy anélkül, továbbá a rádió és 
televíziójáték, a filmalkotás és más audiovizuális mű, továbbá a rajzolás, a festészet, 
szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és 
annak terve, fotóművészeti alkotás, iparművészeti alkotás és annak terve, a jelmez- 
és díszletterv, az ipari tervezőművészeti alkotás. 
18 Josef Isensee Paul Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts. Müller Juristischer 
Verlag, Heidelberg, 1989. B.VI., 848-49, 852. oldalak 
19 A művészeti alkotást öntörvényűség, változókészség jellemzi, gyakran kísérli meg 
a különböző élethelyzeteket érzetek és fantázia segítségével megjeleníteni. A művé-
szet kivonja magát a jogilag elkülönült megfogalmazásoktól. Az alkotmányi művé-
szeti fogalom meglehetősen nyílt, ezért definíció tekintetében relatív jelleggel ren-
delkezik. A művészet fogalma nem alakít ki egységes meghatározást valamennyi 
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művészeti fajta tekintetében. A fogalom kialakításának nehézsége ahhoz vezetett, 
hogy megjelent a definíció tilalmának elmélete. Knies a német jogirodalomban 
olyan művészeti fogalomról beszél, amelynek tartalmában jogilag meghatározott 
állításnak nem lehet helye. Az előbbi elmélettel ellentétben Rupert Scholz a művé-
szet fogalmi meghatározása mellett érvel. Nem lehetséges a művészet védelme, ha 
lényegének bemutatására is képtelenek vagyunk.  
20 Schmidt: Grundrechte. 218. o. 
21 BverfGE 30, 173 (Mephisto) 
22 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 111. o. 
23 BverfGE 67, 213 / 226 
24 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 99. o. 
25 Isensee Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts. 858-59. o. 
26 A Grundgesetz második artikulusának első bekezdése hármas korlátot épít fel. A 
triász első eleme mások jogainak figyelembe vétele. Ez a művészet szabadságának 
logikai elveken előálló immanens, belső korlátjaként jelölhető meg. Az alkotmányos 
rend felfogható a formális és materiális jogi normák összességeként, s mint ilyen 
nem túl célravezető konkrét korlátként való alkalmazása. Az erkölcsi törvények 
viszont a művészet szabadságának etikai immanens határait képezik. 
27 8/ 1990. (VI. 25.) AB határozat. ABH 1996. 107 
 Magában rejti a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogot, az önrendelke-
zés szabadságát, az általános cselekvési szabadságot, a magánszférához való jogot. 
28 BverfGE 30, 173 ( Mephisto) 
29 A német Alkotmánybíróság kimondta, hogy a német alaptörvény 5. cikkének 
harmadik bekezdésében garantált művészeti szabadság az állam által biztosítandó 
szabadságjog, de ugyanakkor egyéni szabadság is, amely magában foglalja nemcsak 
a művészeti tevékenységet, hanem a műalkotás nyilvánosságra hozatalát, előadását, 
terjesztését is, személyi körét tekintve pedig ugyanúgy megilleti az alkotót, mint a 
könyvkiadót. 
30 Az előadás azáltal törekedett kialakítani a politikus elleni ellenszenvet, hogy a 
Strauß maszkját viselő szereplőt a náci Németország hírhedt vezetőinek társaságá-
ban mutatta be. Az első-és a másodfokú bíróság becsületsértést állapított meg, elma-
rasztalta és pénzbüntetéssel sújtotta az alkotókat. Ezt arra alapozta, hogy az előadás 
szellemi rokonságra kíván utalni a benne megjelenő személyek között. 
31 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 108. o. 
32 A Szövetségi Közigazgatási Bíróság döntése szerint a játékfilm is éppen olyan 
alkotásnak számít, mint a regény vagy a színházi darab. Ennek tárgyát anélkül alkot-
ják elgondolt cselekmények, hogy felismerhető volna valamely probléma kapcsán 
való állásfoglalása. Ezek a feltételek azonban túl szűk teret engednek. A művész 
alkotása ugyanis valós eseményt is feltárhat. Ebben az esetben pedig a kifejezésmód 
mögött megbújhat az alkotó állásfoglalása is. Célravezetőbb ezért az alkotmányjogi-
lag meghatározott művészetfogalom objektív értelmezési lehetőségeit figyelembe 
venni. 
33 BverwGE 1, 303 (305) 
34 27/1993. (IV. 29.) AB határozat. ABH 1993. 444 
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35 A szatíra egy meghatározott tárgy vagy személy nyílt, gyakran rosszindulatot sem 
mellőző nevetségessé tételét jelenti. A karikatúra röviden jellemezve olyan szatíra, 
amelyben a grafika eszközeivel élnek. A paródia pedig meghatározott tárgyat el-
lentmondást sugalló környezetbe állít, és ezáltal kölcsönöz neki új, gyakran művészi 
mondanivalót. A három kategória között az átmenetek igen „folyékonyan” alakul-
hatnak. A német jogirodalomban megjelent állítás szerint a szatíra egyaránt vonat-
kozhat művészeti alkotásra és valós tényállásokra, illetve személyekre is. Lásd 
Schmidt: Grundrechte. 219. o. 
36 BH 2000. 293 
37 A megállapított tényállás szerint az alperes által kiadott hírmagazin címoldalán az 
alperes a felperes képmását úgy mutatta be fototechnikai eljárás alkalmazásával, 
hogy szemét kendő takarja, füleiben parafa dugó van elhelyezve, száját pedig kap-
csok tartják össze. E képmás a lapban közölt „Nyírfától az erdőt” című, „Titkosszol-
gálati botrány” alcímű sajtóközlemény illusztrációjaként jelent meg, amely arra utal, 
hogy a felperes mint érintett politikus a témával kapcsolatban „nem lát, nem hall, 
nem beszél.” 
38 Gyenge Anikó: Alkotmányossági kérdések a szerzői jogban. Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemle 
108. évf. 5. szám 2003. október 
39 Herzog-Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 128. o. 
40 DFR-BverfGE 83, 130 (Josephine Mutzenbacher) 
41 Stíluseszközként fogható fel így például a meghatározott közösségekre jellemző 
vulgáris nyelvezet felelevenítése. A művészet és a pornográfia nem feltétlenül zárják 
ki egymást. Az igazi kérdés inkább ott kezdődik, szabad-e az ilyen alkotásokat köz-
vetíteni és terjeszteni. Erre a válasz annak a megállapításnak az ismeretében válhat 
világossá, amely szerint az „erkölcstelen művészet” sem részesül „már előre”, auto-
matikusan alkotmányjogi védelemben. Ehhez ugyanis az adott eset mérlegelése 
szükségeltetik.  
42 Herzog-Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 128. o. 
43 Az Alkotmány 16. §-a mondja ki, hogy a „Magyar Köztársaság különös gondot 
fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érde-
keit.” A 67. § pedig arról szól, hogy a „Magyar Köztársaságban minden gyermeknek 
joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondosko-
dásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges.” 
44 A Szövetségi Közigazgatási Bíróság két eltérő tartalmú döntése mutatja azt a 
folyamatot, amely elvezet a manapság képviselt állásponthoz, amely a művészet 
szabadságát nem rendeli az ifjúság oltalma fölé. Míg a korábbi döntés alapján a 
művészet védelme megelőzte az ifjúság védelmét, addig az azt követő megközelítés 
szerint az ifjúság számára károsak mindazok a művek, amelyek alkalmasak a gyere-
kek és az ifjúság erkölcseinek veszélyeztetésére. Ide tartoznak az erkölcstelen, dur-
vító hatású, erőszakra, bűncselekményekre vagy fajgyűlöletre ösztönző, valamint a 
háborút dicsőítő alkotások. Ahhoz, hogy az ifjúság védelme és a művészet egyálta-
lán versenyre kelhessen egymással, szükség van a művészi színvonal meghatározott 
mértékére is. A két jog egyenlőségéből adódik az is, hogy természetesen a művésze-
tet sem lehet az ifjúság védelme érdekében irányuló látszatcélzattal fölösleges korlá-
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tok elé állítani. Ebben az esetben ugyanis nyitva áll a lehetőség az Alkotmánybíró-
ság felé való forduláshoz.  
45 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 135. o.  
46 Halmai: A véleményszabadság… 204. o. 
47 2004. évi II. törvény a mozgóképről 
48 A témával összefüggésben szeretnék utalni a magyar Büntető Törvénykönyv 
195/A. §-ban rögzített tiltott pornográf felvétellel visszaélés című tényállásra. 
49 Véleményem szerint az esetleges ellentmondások a nemzeti jelképekkel történő 
művészi kifejezésmód során abból adódhatnak, hogy önkéntelenül is nagyobb elvá-
rással fordulunk szimbólumaink felé. Megoldásként szolgálhat, ha ilyen esetekben a 
szimbólumnak nem tulajdonítanak többletértéket, hanem mint a művészi kifejezés-
mód egyik eszközére tekintenek. Majd az így kapott eredmény függvényében vizs-
gálják, hogy adott cselekmény valójában csak a művészet szférájába sorolható-e. 

50 Egy antimilitarista próza- és versösszeállítás kollázstechnikával készült borítója a 
nemzeti zászló levizelését ábrázolta, egy másik eset arról adott számot, hogy a him-
nusz átköltése a művészi szabadság része. A Szövetségi Alkotmánybíróság mindkét 
esetben az alkotó művészeti tevékenységének szabadságát részesítette előnyben. 
51 Btk. 269/A. § 
52 A „nemzeti jelképeket illető negatív tartalmú vélemények, a jelképek történetére, 
értékére, közjogi jelentőségére vonatkozó tudományos nézetek, művészi kifejezések, 
illetőleg kritikák hangoztatása, esetleg megváltoztatásukat vagy eltörlésüket célzó 
javaslatok kifejezésre juttatása, értelemszerűen nem eshet büntetőjogi szankcionálás 
alá, hanem része a véleménynyilvánítás alkotmányos szabadságának.” 
53 Az egyéb vonatkozó esetekről lásd  Halmai Gábor: A véleményszabadság … 178-
190. o. 
54 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 107-108. o. 
55 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 116. o. 
56 Ehhez ugyanis lehetővé kellene tenni, hogy egy festmény a művészeti szabadság 
tekintetében mindenképpen vásárlóra is találjon. 
57 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 22. o. 
58 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 116. o 
59 BverwG DÖV 1981. 342. 
60 A gyülekezés szabadságához kapcsolódóan megállapítható, hogy a művészet 
tanúsítása keretében a gyülekező magatartás megengedett, hiszen a művészet politi-
kai véleményeket is közvetíthet, ennek pedig megjelenési formája a gyülekezés. Ezt 
a művészeti fogalom értelmezése sem zárja ki. 
61 Schmidt: Grundrechte. 220. o.  
62 Herzog- Scholz-Maunz-Düring-Lerche: Grundgesetz Kommentar. 110. o. 
63 A művészeti kritika határai figyelhetők meg a német Szövetségi Alkotmánybíró-
ság egyik ítéletében, amelynek alapja az volt, hogy rádióban dolgozó újságírók mint 
művészeti kritikusok a braunschweigi technikai egyetem professzorát bírálták. A 
bíróság az újságírókat kártérítés megfizetésére kötelezte. Az újságírók a vélemény-
nyilvánítás szabadságának megsértése miatt fordultak a német Szövetségi Alkot-
mánybírósághoz, amely szerint különösen jelentős beavatkozás történt a szabad 
véleménynyilvánítás alapjogába. Az újságírók jogosultak voltak a kiélezett kritikára. 
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Szeretném kiemelni azt a megállapítást, miszerint veszélyt jelenthet a kritikát tartal-
mazó megfogalmazások miatti szankció alkalmazása, az ebből adódó „elnémuló” 
magatartás ugyanis a véleménynyilvánítás funkcióját korlátozhatja.  
64 A „Kulturstaat” mint államcél a Szövetségi Alkotmánybíróság két döntése alapján 
fogalmazódott meg. A fogalom először a tudomány szabadságával összefüggésben 
merült fel, majd a művészetre is kiterjedt. Lásd BVerfGE 35, 79 (114)-Bereich 
Wissenschaft; BverfGE (331) – Bereich Kunst. Zur Begriffgeschichte von 
„Kulturstaat” im 19. Jh. 
65 A német jogirodalomban Scholz szerint a GG 5. cikkének harmadik bekezdése 
központi szereppel rendelkezik az úgynevezett kulturális alkotmány, 
„Kulturvervassung” tekintetében.  
66 Olyan célokról van itt szó, mint például a kulturális örökség, a hagyományok 
ápolása, a történelmi múlt megjelenítése, a hagyományok megtartása, a nemzeti 
identitás kialakítása, az ifjúság védelme, a hazaszeretet táplálása. 
67 Schmidt: Grundrechte. 218. o. 
68 Az Alkotmánybíróság szerint „a művészeti élet szabadsága mint alapvető jog a 
művészi alkotó munka szabadságát, a művész bármely meg nem engedett korláto-
zástól mentes önkifejezését, valamint a művészeti alkotások nyilvánosság elé tárásá-
nak, illetve bemutatásának, terjesztésének szabadságát jelenti. Ez utóbbinak a másik 
oldala a megismerés, a befogadás feltételeinek szabadsága.” 
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Hahn Melinda  

Az egyházak szociális szerepe az egyházak 
és a magyar állam viszonyában* 

A. Bevezetés 

A vallásszabadság deklarálása és megfelelő biztosítékai következtében szá-
mos bejegyzett egyház és vallási közösség működik Magyarországon, ame-
lyek hitéleti tevékenységük mellett jelentős szociális, egészségügyi és kultu-
rális tevékenységet is végeznek. Jelen dolgozatban az egyházak alkotmány-
jogi helyzetének meghatározásával, az egyházak és az állam viszonyának 
elemzésével törekszem bemutatni az egyházak szociális szerepét, karitatív 
tevékenységük helyét a jóléti pluralizmus és a szociális piacgazdaság megva-
lósításában. 

B. Egyház és állam a szociális szférában 

I. Az állam szociális szerepvállalásának elméleti alapkérdései 

A szekularizáció, a modernizáció és az ipari társadalmak kialakulása követ-
keztében megjelenő állami feladatvállalás hagyományának megfelelően a 
modern korban az államnak a társadalom egészét érintő kiterjedt kötelezett-
ségein belül a szolidaritás követelményéből fakadó szociális feladatokat is el 
kell látnia.  

Az egyes államok feladatait az alkotmányok rögzítik. Az, hogy az alkot-
mány tartalmaz-e szociális tárgyú rendelkezéseket, garanciális jelentőségű 
kérdés. Egyes nézetek szerint a szociális segítségnyújtás etikai kérdés, amit 
ezért nem szabad alkotmányba írni.1 Véleményem szerint az alkotmány ren-
deltetéséből fakadóan – tehát a társadalmi konszenzus kifejezése, alapvető 
elvek meghatározása révén – irányvonalat kell, hogy adjon az állami cselek-
vésnek, szükségképpen tartalmaz tehát értékválasztást.  

Ha elfogadjuk, hogy a szociális szférába történő állami beavatkozás szük-
séges, az egyik legfontosabb kérdés az állami szerepvállalás mértékének 
meghatározása. Ez felveti a szociális támogatások, juttatások fedezetének 
kérdését is. Az állami költségvetés jelentős részét teszik ki a jóléti kiadások. 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Munka- és szociális jog II. (szociális és foglalkoztatáspolitika)” 
szekcióban különdíjat ért el. Konzulens: Dr. Ádám Antal 
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Ezek fedezetét az állam által kivetett adók képezik: az állam közterhet vet ki 
a tulajdonjog tárgyára, a jövedelemre, stb. A kérdés az, hogy a szociális 
alapjogok érvényesítése függhet-e az állam teljesítőképességétől. A válaszok 
alapvetően két csoportba oszthatók. Az egyik nézet szerint a célok az álla-
mot a nemzetgazdaság állásától függetlenül is kötik.2 Más megközelítésben 
adott esetben az állam nem pusztán szolgáltatást nyújt ellenszolgáltatás nél-
kül, hanem a civil szférába avatkozik be, mégpedig a gyengébb fél oldalán, 
tehát a szociális ellátás nem függhet az állam teherbíró képességétől.3  

A fentiek az állami szociálpolitikát körvonalazzák, amely meghatározza 
az állam szociális szerepvállalásának körét, azt, hogy mely szférákból vonul 
ki, melyeket monopolizál, hol és kivel működik együtt, kit támogat.4 E kör-
ben két keresztény gyökerű alapelvet mutatok be. 

A társadalmi szolidaritás a keresztény felebaráti szeretet szekularizált 
megjelenése, közösségvállalást jelent a rászorulókkal. A szubszidiaritás elvét 
már a Rerum Novarum kezdetű enciklika megfogalmazta, s a katolikus tár-
sadalmi tanítás egyik központi elemeként került be a szociálpolitikába. Lé-
nyege a szociális kérdéseknek mind kisebb közösségekben, alacsonyabb 
szinteken történő megoldása, s állami beavatkozásra csupán a helyi szint 
sikertelensége esetén kerül sor.  

II. Egyház és állam szociális feladatvállalása a jóléti államban 
és a szociális piacgazdaságban 

A jóléti állam gyökerei a bismarcki Németországhoz nyúlnak vissza. A tör-
téneti szerep mellett azonban ma is létező államelméleti, közgazdasági és 
szociálpolitikai kategória. Vizsgálatához nélkülözhetetlen gazdasági alapját 
elemezni, amivel a jóléti közgazdaságtan foglalkozik. Eszerint a rendelke-
zésre álló közjavak elosztásának két alapvető módszere ismeretes.5 A jóléti 
állam jellemzője a kormányzat elsődleges szerepe a társadalmi igények ki-
elégítésében, a szociális ellátások állampolgári jogon vehetők igénybe. A 
Nyugat Európai országok nagy része ide sorolható. A nonprofit szektorra 
alapozott modell az Egyesült Államokra jellemző. Itt a nem-állami szerveze-
tek tevékenységéhez képest az állam beavatkozása csupán másodlagos, leg-
fontosabb feladata a szolgáltatások megszervezése, pénzügyi támogatása. 

A jóléti állam első tudományos igényű definíciója Briggstől származik, 
aki szerint a jóléti állam olyan állam, amelyben a szervezett kormányzati 
hatalom tudatosan kerül alkalmazásra a célból, hogy a piaci erők játékát 
módosítsa legalább három szempontból. Az első a családok minimális jöve-
delmének garantálása, a második a gazdasági bizonytalanság mértékének 
csökkentése, végül a harmadik az egyenlő elbánáson alapuló, legmagasabb 
szintű szolgáltatások nyújtása.6 A jóléti államnak három típusáról, a liberális, 
a konzervatív és a szociáldemokrata jóléti államról beszélhetünk.7 A liberális 
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(amerikai, ausztrál) modell jellemzője a jövedelem-igazoláshoz kötött jutta-
tások rendszere, vagyis a rászorultság elve. A társadalombiztosítás minimális 
ellátást biztosít, a rendszer inkább a piaci szolgáltatások, a nem – állami 
biztosítótársaságok igénybevételét ösztönzi. A piaci szociális szolgáltatáso-
kat nyújthatják az Egyesült Államokban a magánszektorba utalt egyházak, 
ezek jelentősége azonban mégsem olyan nagy, mint a következőként tárgya-
landó konzervatív modellben. A konzervatív (német, francia) modell jellem-
zője a kötelező társadalombiztosítás, így a magánbiztosítások szerepe cse-
kély. A szociális juttatások és a társadalombiztosítás foglalkozás és társa-
dalmi státusz szerint differenciált. A jóléti programokban az egyházak szere-
pe jelentős. A magát szociális államnak nyilvánító Németország Alkotmány-
bírósága e klauzulából következően kimondta, hogy a szociális államból 
fakadó követelmények az egyházakat is kötelezik. „Minden olyan norma, 
amely az alapvető és a szociális jogállam mellőzhetetlen követelményét tük-
rözi, korlátozza az egyházak autonómiáját.”8 A szociáldemokrata, vagy 
skandináv típusú jóléti állam az univerzalitás elvének megfelelően kiterjedt, 
állampolgári jogon járó juttatásokat biztosít. A piac és a magánbiztosítások 
szerepe itt is alacsony, az állami szolgáltatásoké jelentős. Az egyházak szo-
ciális szerepe a markáns állami beavatkozás miatt nem olyan jelentős, mint a 
fent tárgyalt konzervatív modellben, hiszen nincs is nagymértékben szükség 
az állam által nyújtott szolgáltatások kiegészítésére.  

A szociális piacgazdaság lényege a piacgazdaság működése hátrányainak 
keretjellegű intézkedésekkel való kiküszöbölése, tehát a piaci viszonyok 
fokozatos térnyerésével a szociális gondok csökkentése szubszidiárius szoci-
álpolitikával. Nem jelenti az állam teljes kivonulását a szociális szférából, 
hanem olyan gazdasági modellt, „amely a gazdaságpolitikájában alapvetően 
a gazdasági szabadságjogokra, illetve a személyiség autonómiájára, az em-
beri méltóságra alapoz, vagy azt legalábbis figyelembe veszi.”9A 
szubszidiaritás alapelve mellett a szociális piacgazdaság célja, hogy az 
egyénnek önmagáért való felelősségét helyezze előtérbe, az állami beavatko-
zás csupán kiegészítő, azaz szubszidiárius jellegű. Jellemzője a szociális 
ellátások piacosítása. A jóléti pluralizmus, vagy jólét vegyes gazdasága nem 
más, mint az állam és a társadalmi szerveződések közti munkamegosztás a 
szociálpolitika terén.10  

Az egyházaknak a szociális piacgazdaság megvalósításában játszott sze-
repe az alábbiakban foglalható össze. A szociális piacgazdaság alapvető 
elve, a szubszidiaritás a katolikus egyház társadalmi tanításának központi 
eleme, mint a közjó megvalósításának eszköze. A szociális piacgazdasághoz 
hozzátartozik az erkölcs, a tisztesség és az önérdekkövető gazdasági raciona-
litás összhangja. E társadalmi erkölcstan alapja a felebaráti szeretet keresz-
tény tanítása. Mint jogi személyek, az egyházak kiemelkedő szociális, kari-
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tatív tevékenységet folytatnak, ezzel a legjelentősebb NGO szervezetek közé 
tartoznak. Az egyházak nem utolsósorban a gazdaság potenciális szereplői. 
A Nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban régóta működ-
nek egyházi vállalkozások, hazánkban ez egyelőre nem jellemző. 

III. A szociális jogok egyes elméleti kérdései 

Az állami szerepvállalás alapvető kérdéseit követően e rész keretében az 
egyén oldaláról tekintem át ugyanezt, a szociális jogok elméleti problémái-
nak bemutatásával. 

A második generációs alapjogok közé tartozó gazdasági, szociális és kul-
turális jogokat közösen szociális jogoknak is szokás nevezni. Az elnevezés 
azonban így nem egyértelmű, hiszen ez alapján nem dönthető el, hogy e 
három, elméleti problémáikban közös jogcsoportról (tág értelemben vett 
szociális jogok), vagy pusztán a szociális kérdésekről (szűk értelemben vett 
szociális jogok) van szó. A megkülönböztetés végett ismert az a felosztás, 
amely szerint beszélhetünk gazdasági szociális jogokról (tulajdonhoz való 
jog, sztrájkjog, stb.), kulturális szociális jogokról (tudományos kutatás sza-
badsága, művészetek szabadsága, tanuláshoz való jog, stb.), és társadalmi 
szociális jogokról (társadalombiztosítás, szociális biztonsághoz való jog 
stb.).11 Véleményem szerint szociális jogoknak csupán a fenti csoportosítás-
ban társadalminak nevezett jogok tekinthetők.12  

A szociális jogok pozitív jogok, tehát az állam aktív beavatkozását feltéte-
lezik, ellentétben az államhatalmat korlátozó negatív szabadságjogokkal, 
amelyek csupán tartózkodásra, a szabadságjog gyakorlásának tiszteletben 
tartására kötelezik az államot. Valójában a magyar Alkotmánybíróság által 
megfogalmazott objektív intézményvédelmi kötelezettség13 pozitív és nega-
tív szabadságjogok közötti különbséget relativizálja, tekintve, hogy az állam 
ezáltal az egyes alapjogokat biztosító intézmények védelmére köteles. Ez 
tehát mindenképpen pozitív állami magatartást, cselekvést, az egyes alanyi 
jogok biztosítása mellett az azzal kapcsolatos értékek és élethelyzetek vé-
delmét jelenti.  

Ami a jogosultak és a kötelezettek körét illeti, a meghatározás nehezebb, 
mint a klasszikus alapjogok esetében. A szociális jogok jogosultja tág érte-
lemben az állampolgár, szűk értelemben a meghatározott élethelyzetbe került 
állampolgár, aki életkörülményei folytán segítségben részesül. Ugyanakkor 
az Európai Szociális Chartát megerősítő államokban e státuszhoz való kö-
töttség változik, gyengül. A kötelezett közvetlenül az állam, közvetetten 
azonban minden adófizető, a társadalmi szolidaritásból következően és te-
kintve, hogy a szociális kiadások fedezete éppen a közterhekből tevődik 
össze.14 
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Az alkotmányba foglalás szükségességét támasztja alá az, hogy e nélkül a 
szociális szerepvállalás a mindenkori kormányzat belátása szerint alakulna. 
Az alkotmány a társadalom tagjainak a társadalom életét érintő alapvető 
kérdésekben létrejött konszenzusát hivatott kifejezni. A szociális jogok fede-
zetét közterhek képezik, így nem csupán a szociális jogok címzettjei, hanem 
az egész társadalom számára garanciális jellegű kérdés, hogy ezeket mire 
fordítják Az alkotmány tehát köti a törvényhozót: a szociális jogok biztosítá-
sa az egyén oldalán jelent garanciát arra, hogy meghatározott élethelyzetben 
az állam gondoskodik az alapvető szükségleteiről, s lehetővé teszi az ember-
hez méltó életet.  

A szociális jogok kikényszerítésének nehézsége talán a kérdéskör legfon-
tosabb, legtöbbet vitatott tagja. Erre hivatkozva vitatható az alkotmányba 
foglalás létjogosultsága, sőt e jogok alapjogként való felfogása is. Az alkot-
mányban foglalt jogok azonban már a puszta kinyilvánításukkal is kötelező 
jellegűek. E kötelezettség felett az alkotmánybíróságok, ennek hiányában az 
alkotmánybíráskodást végző szervek őrködnek.  

IV. A szociális biztonsághoz való jogból folyó állami kötelezettségek 

A magyar Alkotmány szociális tartalmú rendelkezései az alaptörvényben 
elszórtan, így a preambulumban, az általános rendelkezések között, illetve az 
alapvető jogokról és kötelességekről szóló fejezetben találhatók. A 
preambulum rögzíti a szociális piacgazdaságot. Az Alkotmánybíróság állás-
pontja szerint azonban az államnak egyik célkitűzése csupán a szociális pi-
acgazdaság megvalósítása,15 azaz olyan szociális rendszer megteremtése, 
amely lehetővé teszi az Alkotmány elfogadásával ténnyé és programmá 
vált16 piacgazdaság visszásságainak megfelelő szociálpolitikával való enyhí-
tését. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az Alkotmányból nem kö-
vetkezik a szociális jogállamiság ténye. A Magyar Köztársaság egyetlen 
alkotmányi meghatározása szerint tehát független, demokratikus jogállam.17  

Az alapvető rendelkezések között találunk egy inkább deklaratívnak ne-
vezhető szabályt: a 17. § szerint a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiter-
jedt szociális rendelkezések útján gondoskodik. Az Alkotmány XII. fejezete 
rögzíti az alapvető jogokat. A 70/E. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köz-
társaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, be-
tegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 
munkanélküliség estén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. A 
(2) bekezdés kimondja, hogy a Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot 
két úton, a társadalombiztosítás és szociális intézmények létrehozásával va-
lósítja meg:  

Az állam kötelezettsége a szociális biztonsághoz való jog garantálása 
kapcsán a társadalombiztosítás és szociális intézmények létrehozása, fenntar-
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tása, működtetése, pénzügyi feltételeinek biztosítása.18 Az Alkotmány e 
rendszerek kialakításának módjára, fajtájukra vonatkozó rendelkezést nem 
tartalmaz, azt a törvényhozó szabadságára bízza. Az emberi méltósághoz 
való jog természetes összefüggésben áll a szociális jogokkal. A szociális 
biztonsághoz való jog – annak ellenére, hogy az alapvető jogokról és köte-
lességekről szóló fejezetben található – az Alkotmánybíróság következetes 
gyakorlata szerint nem alanyi jog.19 Az alanyi jog a megfelelő, megélhetés-
hez szükséges ellátáshoz20 való jog, amely az állam kötelezettségvállalásában 
nyilvánul meg. Az Alkotmánybíróság meghatározása szerint vannak másod-
lagos alanyi jogok, amelyek az alkotmányos kötelesség alapján létrehozott 
szociális, kulturális stb. intézmények igénybevételével kapcsolatosak.21  
Ezek az intézmények, valamint az említett másodlagos alanyi jogok biztosít-
ják a szociális biztonsághoz való jog megvalósulását. A következő kérdés az 
ellátás mértéke. Az Alkotmánybíróság ennek meghatározását az emberi mél-
tósághoz való joggal való összevetésével végezte el. A megélhetési mini-
mum mércéje eszerint az emberi méltósághoz való jog megvalósulása. 

V. Egyház és állam elválasztása és az egyházak szociális feladatvállalása 

A szociális jogok, s ezeken belül a szociális biztonsághoz való jog érvénye-
sülése szempontjából – az egyházak széleskörű karitatív tevékenysége foly-
tán – meghatározó jelentőségű a vallásszabadsághoz való alapvető emberi 
jog.  

A vallásszabadság érvényesülését alapvetően meghatározza az egyház és 
az állam kapcsolata. Az egyház és állam viszonyának vizsgálata során leg-
fontosabb az állam világnézeti semlegességének kérdése. Beszélhetünk sem-
leges és nem semleges, azaz világnézetileg elkötelezett államról.22 A mai 
államok túlnyomó részére a semlegesség jellemző. Az egyház és állam vi-
szonya tekintetében négy alapvető struktúra, így az államegyházi, illetve a 
kapcsolódó modell, a radikális vagy az együttműködő elválasztás rendszere 
említhető meg.23  

A magyar Alkotmány 60. §-a foglalkozik a vallásszabadsággal, és ugyan-
itt rögzíti az egyházak és az állam elválasztásának követelményét is.24 Ez 
alapján tehát az állam nem kapcsolódhat össze intézményesen egyik egyház-
zal sem, és nem azonosíthatja magát egyetlen egyház tanításával sem. Nem 
avatkozhat az egyházak belső ügyeibe, nem foglalhat állást hitbéli kérdések-
ben, a vallásról és az egyházakról csupán elvont keretfogalmakat alkothat, 
amelyek minden egyházra érvényesek.25 Emellett az állam az egyház belső 
szabályait kényszerrel nem juttathatja érvényre, s szemben az államegyházi 
modellel, egyházi adó behajtását nem végezheti. Az egyházak felügyeletére 
szerv nem hozható létre, az alkotmányellenesen működő egyházat az ügyész 
kérelmére a bíróság törli a nyilvántartásból.26  
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Felmerülhet az a kérdés, hogy vajon sérti-e az egyházak és az állam elvá-
lasztását, ha az egyházak az államtól szociális, kulturális, oktatási, stb. jelle-
gű közfeladatot átvállalnak? Természetesen a válasz nem. Az elválasztás 
nem jelenti, hogy az egyházak és az állam semmilyen téren ne találkozzanak 
tevékenységük gyakorlása folytán, mivel ez az egyházak autonómiáját, vég-
ső soron a vallásszabadságot korlátozná.27 Ezt az álláspontot foglalta el az 
Alkotmánybíróság is, mikor történelmi okokra is hivatkozva kimondta: az, 
hogy a szociális segítségnyújtás az állam kötelességévé vált, nem jelenti, 
hogy e területen az – az esetleg rigorózus garanciák között történő – együtt-
működés ellentétes lenne az elválasztással.28  

C. Az egyházak szociális tevékenységének jogi és anyagi feltételei 

Mint látható, az egyházak kiemelkedő szereplői a civil társadalomnak, ezért 
a következőkben az egyházak szociális tevékenységét, mindenekelőtt ennek 
jogi és tárgyi feltételeit törekszem bemutatni.  

I. A vallásszabadság összetevői és szociális aspektusa 

A vallás nem más, mint rendszerbe foglalt és kihirdetett hitelvek összessége, 
az ezekhez igazodó magatartási szabályok összessége és ezek megvalósulási 
folyamata.29 A vallásszabadság az első generációs jogok közé tartozó, min-
denkit megillető alapvető emberi jog. A vallásszabadság szoros összefüg-
gésben áll az emberi méltósághoz való joggal, valamint feltételezi a gondolat 
és a lelkiismeret szabadságának biztosítását. E fogalmak egymásból logiku-
san következnek: legtágabb a gondolat fogalma, ami jogi eszközökkel meg-
közelíthetetlen, majd a lelkiismereti szabadság mindenfajta meggyőződést 
véd, aminek egyik formája a vallásos meggyőződés.30 

Az emberi jogokat rögzítő legfontosabb nemzetközi dokumentumok, így 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Em-
beri Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény a gondo-
lat szabadságával együtt tartalmazzák a lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
való jogot, meghatározzák tartalmi elemeit, korlátait.  

A hatályos magyar Alkotmány 60. §-a szerint a Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez 
a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad 
megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását min-
denki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon 
akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy magánkörben 
kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthas-
sa.  
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Az Alkotmánybíróság kifejtette a vallásszabadság tartalmi elemeit.31 
Eszerint e jogot a hit szabadsága, a vallásgyakorlás szabadsága – amibe 
beletartozik a meggyőződés kinyilvánításának mellőzéséhez való jog, a már 
említett negatív vallásszabadság – valamint a vallási célú gyülekezési és 
egyesülési szabadság együttesen alkotják. Ez utóbbi foglalja magában az 
egyházalapítás jogát is. A meg nem nyilvánuló hit számára a védelmet a 
negatív vallásszabadság nyújtja, hiszen lehetővé teszi mindenkinek, hogy 
hitének megvallását visszautasítsa. A vallásszabadság összetevőit az Lvtv. és 
a vonatkozó szakirodalom,32 saját észrevételeim alapján és vizsgált témám 
szempontjából igyekszem felsorakoztatni. Ennek megfelelően a vallássza-
badság alapján mindenkinek joga van valamely vallás a) elfogadására; b) 
megválasztására; c) megváltoztatására; d) elhagyására; e) gyakorlására 
nyilvánosan vagy magánkörben, másokkal együtt közösen vagy egyénileg, 
szertartások révén vagy más módon; f) megvallására; g) megvallásának 
mellőzésére; h) egyéni tanulásra; i) iskolai vallásoktatásban való részvétel-
re; j) vallás tanítására; k) a valláshoz tartozás állami nyilvántartásba vétele 
tilalmának érvényesítésére; l) az előírt feltételeknek megfelelően másokkal 
együtt vallási közösség, egyház alapítására; m) az egyház életében, szertar-
tásaiban való részvételre; n) gyermekei iskolai vallásos neveltetésének meg-
választására; o) hivatali esküjében vallásos megerősítés alkalmazására; p) 
vallási alapú hátrányos megkülönböztetés mellőzésének igénylésére; q) a 
vallásos meggyőződés alapján fegyveres katonai szolgálat megtagadására és 
polgári szolgálatra; r) a vallásszabadságból fakadó jogok megvalósulásának 
állami támogatására és védelmére. 

A vázolt felsorolást kiegészítve utalnék a vallásszabadság szociális aspek-
tusára, a szociális jogokkal fennálló összefüggésére. Az egyházi jogi személy 
végezhet szociális tevékenységet, szociális célú intézményeket tarthat fenn. 
A vallásszabadság alapján az egyén az állami fenntartású szociális intéz-
mény helyett választhat egyházi tulajdonban lévőt, s az állami társadalom-
biztosítás igénybevétele mellett fordulhat egyházi magán – nyugdíjpénztá-
rakhoz. Ezáltal az egyén vallásszabadsága is tágabb körben érvényesül azzal, 
hogy az állam lehetővé teszi és a közfeladatok ellátásának átvállalása ará-
nyában anyagilag is támogatja az egyházak szociális tevékenységét. Az egy-
házi fenntartású szociális intézmények létjogosultságának elismerésével 
tehát az állam absztrakt módon teszi lehetővé a vallásszabadságon alapuló 
döntést. 

A vallásszabadság egyéni és közösségi oldalát különböztethetjük meg. Az 
egyéni oldalt a vallás szabad megválasztása és kinyilvánítását jelenti, a kol-
lektív vagy intézményi jelleget a vallás intézményesült formájának létreho-
zása, az egyházalapításhoz fűződő jog biztosítja. 
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II. Az egyházak jogállása és a felekezeti egyenjogúság kérdése 

A vallásszabadság közösségi, intézményi oldalához tartozik tehát az egyház-
alapítás joga. Az Lvtv. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az azonos hitelve-
ket követők, vallásuk gyakorlása céljából önkormányzattal rendelkező vallá-
si közösséget, vallásfelekezetet, egyházat hozhatnak létre. Ugyanennek a 
szakasznak a második bekezdése korlátokat állít fel: eszerint egyház minden 
olyan célból alapítható, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és törvénybe 
sem ütközik. Az egyházak jellegükből következően nem kezelhetők társa-
dalmi szervezetekként. Ennek oka, hogy nem az egyesülési jog, hanem a 
vallásszabadság alapján jönnek létre, s felettük – ellentétben a társadalmi 
szervezetekkel – állami szerv törvényességi felügyeletet nem gyakorolhat. 
Az állam nem állapíthatja meg törvényben az egyházak belső szervezeti 
rendjét sem, az egyháznak az államtól való elválasztásából következően.33 

Az Lvtv. 9. §-a rögzíti az egyházi jogi személy létrejöttének feltételeit. 
Az egyházat a feltételek fennállása esetén nyilvántartásba veszi a székhelye 
szerinti megyei bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság. Egyházat már száz ter-
mészetes személy alapíthat, ha az egyház alapszabályát elfogadta, ügyintéző 
és képviseleti szerveit megválasztotta, és az alapítók nyilatkoztak arról, hogy 
az általuk létrehozott szervezet nem ellentétes az Alkotmánnyal és a hatályos 
törvényekkel. Ez a rendelkezés tehát nem írja elő a hitelvek bemutatásának 
kötelezettségét, éppen az állam semlegessége okán. Az állam eszerint nem 
jogosult hitelvek kérdésében dönteni, így azt sem határozhatja meg, mi a 
vallás, s helyesek-e azok a hitelvek, amelyek alapján a vallási közösség egy-
házként való elismerését kéri. A hitelvek tekintetben az állam csak a vallá-
sok és az egyházak önértelmezésére hagyatkozhat. Véleményem szerint a 
hitelvek bemutatása nem sérti az állami semlegességet, hiszen azok csupán a 
vallásként való minősítés szempontjából vizsgálandók. Vallás és vallás kö-
zött természetesen az állam nem tehet igazságot, vallás és más világnézet 
jogi szempontú megközelítése az egyházi státusz megadása tekintetében 
azonban szükséges lehet. Az tehát vizsgálandó, hogy az illető közösség val-
lásos jellegű-e, hiszen a törvény csupán ezeknek, tehát az azonos hitelveket 
követőknek biztosítja az egyházi státuszt. Az egyházalapítással kapcsolatos 
szabályozási problémákra több megoldási javaslat született. 

Az alapítói létszám emelésének kérdése is többször felmerült az Lvtv. el-
fogadása óta eltelt időszakban. A jelenlegi szabályozás fenntartásával ugyan-
is nem szűrhetők ki azok a csoportok, amelyek csak az egyházaknak nyújtott 
kedvezményeket kívánják – vallási köntösbe bújtatott tevékenységükkel – 
megszerezni.  

Felvetődött még a honosság kérdése. Eszerint az egyházkénti elismerés-
hez szükséges lenne Magyarországon 100 év honosság. Ez a kitétel azért is 
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méltánytalan, mert ma már számos olyan egyház, vallási közösség működik 
Magyarországon, melyek világvallások hazánkban is egyre gyarapodó híveit 
tömörítik (Buddhista Misszió). A honosság kötelezővé tétele ellen az is fel-
hozható, hogy a vallásszabadság nem állampolgári, hanem mindenkit megil-
lető emberi jog. 

A fenti kérdésekre kidolgozott válaszok közül megemlítendő az a javas-
lat, amelynek lényege, hogy az alapítói létszám növelése mellett – ami nem 
lehet visszaható hatályú –, az egyházi jogi személyi státuszt elnyerni kívánó 
vallási közösségnek be kellene mutatnia hittételeit, amelyekről a bíróság egy, 
a vallástudományokkal foglalkozó szakemberekből és bejegyzett egyházak 
képviselőiből álló véleményező testület álláspontja alapján döntene. E kér-
désben kizárólagos illetékességgel a Fővárosi Bíróság rendelkezne. Az egy-
házakat érintő vitás kérdések az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozná-
nak.34 A javaslat azonban nem ad választ arra kérdésre, hogy ki, milyen szerv 
dönthetne az említett testület tagjainak személyéről, és arra a problémára, 
amely az egyházak képviselői véleményének objektivitásával kapcsolatban 
merülhet fel.  

Vizsgált témám szempontjából azért is jelentős a kérdés, mert az Lvtv. 
17. §-a kizárólag az egyházi jogi személy tekintetében biztosítja a szociális 
tevékenység gyakorlásának jogát abban az esetben, ha a törvény az adott 
tevékenységet nem tartja fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv 
számára. A törvény lehetővé teszi e körben intézmény létrehozását és fenn-
tartását. Ugyanakkor az egyháznak nem minősülő vallási közösségek is vé-
gezhetik tevékenységüket szociális és egészségügyi intézményekben, e he-
lyeken tehát biztosított híveik számára is a vallásgyakorlás. A fegyveres 
erőknél és a büntetés-végrehajtási intézményekben azonban csupán az egy-
házi jogi személyek működhetnek, ezek folytathatnak hitéleti és ezzel szoro-
san összefüggő szociális tevékenységet. 

Az egyházi státusszal nem rendelkező vallási közösségek „igénybe vehe-
tik a tevékenységükkel összeegyeztethető szervezeti formák bármelyikét, de 
erre nem kötelesek. A vallási közösség az általa választott jogi szervezeti 
formának megfelelő jogállást nyeri el.” 35 Miután az egyházakat maga az 
Alkotmány nevesíti, jogalanyiságuk alkotmányjogi jogalanyiság (Ádám An-
tal). E kategória az egyház sajátos autonómiáját, az állam és egyház partneri 
viszonyát, közfeladatokra kiterjedő együttműködését, az állam világnézeti 
semlegességét. és a vallásszabadságot, valamint az egyház közérdekű tevé-
kenységét segítő intézményes támogatási kötelezettséget jelenti. 

Fontos kérdés az egyházak és vallásfelekezetek egyenjogúságának kérdé-
se. Különbséget kell tenni mindenekelőtt a felekezeti egyenjogúság és a fe-
lekezetek egyenjogúsága között.36 A felekezeti egyenjogúság mindenkit 
megillet: valamely felekezethez tartozás miatt senkit sem illethet előny, és 
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nem érhet hátrány.37 A felekezetek egyenjogúsága a bejegyzett egyházak 
egyenlőségét jelenti. Ennek megfelelően az Lvtv. 15. § (3) bekezdése szerint 
az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik.  

„Az egyházak egyenlőkként kezelése szintén nem zárja ki az egyes egy-
házak tényleges társadalmi szerepének figyelembevételét.”38 E rendelkezés 
alapján tehát az egyházak egyenlősége a vallásszabadság tekintetében áll 
fenn. A különbségtétel tilos az egyházak hitelveinek s a vallásszabadság 
tekintetében. A társadalmi szerep szempontjából tehetők különbségek, azon-
ban ezek sosem lehetnek önkényesek.  

A társadalmi szerepen alapuló megkülönböztetés tehát nem alkotmányel-
lenes, mert nem önkényes. A társadalmi szerepet az egyház szociális, egész-
ségügyi, oktatási és kulturális tevékenységének kiterjedtsége jelenti. A szo-
ciális tevékenység, a fenntartott szociális intézmények száma tehát meghatá-
rozó eleme az egyházak társadalmi szerepének, s mint ilyen, befolyásolja az 
egyházak össztársadalmi súlyát. Noha az ún. történelmi egyházak szerepe 
meghatározó jelentőségű, csaknem minden „kisegyház” is folytat valamilyen 
szociális, karitatív tevékenységet. Ez adódhat vallási tanításukból csakúgy, 
mint a társadalom felől rájuk nehezedő elvárásból.  

III. Az egyházak közvetlen állami támogatása 

Az alkotmányjogi alapok vizsgálata után az egyházak közhasznú tevékeny-
ségének, így szociális szerepvállalásának anyagi és tárgyi feltételeinek rend-
szerét tekintem át. Ezek közül első helyen említendő az egyházi tulajdon 
kérdése.39 A pártállami időkben elszenvedett jogsértések kiigazítása érdeké-
ben rendszerváltást követően törvény született a volt egyházi ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezéséről, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy az egyházak betölthessék társadalmi szerepüket. 

Noha az egyházak vagyona alapvetően a hívek adományaiból, egyéb hoz-
zájárulásaiból, és az egyházi szolgáltatásokért fizetett díjakból képződik,40 
feladataik ellátása érdekében állami támogatásban is részesülnek. E tény 
talán a legnagyobb indulatokat kiváltó vitakérdése az állami egyházjognak. 
A vita sarkköve az állami semlegesség kérdése. Összeegyeztethető-e az egy-
házaknak nyújtott költségvetési támogatás az állam semlegességének alkot-
mányos elvével? Továbbá: összeegyeztethető-e a lelkiismereti és vallássza-
badsággal az, ha az adófizetők által befizetett összegekből, közpénzből tá-
mogatja az állam az egyházakat? Így ugyanis a nem vallásos állampolgár 
közvetve önkéntelenül is hozzájárul valamennyi egyház működéséhez akkor 
is, ha saját jószántából – lelkiismereti szabadsága alapján – ezt sose tenné. 
Az állami finanszírozás rendszerének legfontosabb eleme az ún. adóhányad 
– irányítási rendszer. Ennek megfelelően az egyes egyházak jogosultak a 
rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jö-
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vedelemadó egy százalékára.  Emellett az egyházak közhasznú feladatok 
ellátásához normatív állami támogatásban,41 részesülnek és kiegészítő támo-
gatásra is lehetőség van, amelynek alapja az állampolgárok azon döntése, 
amilyen mértékben az egyházak közszolgáltatását igénybe veszik.42 Ez a 
rendszer azért megfelelőbb, mert nem a politikai döntéseknek szolgáltatja ki 
az egyházakat, és azok anyagi feltételeit, emellett pedig figyelembe veszi a 
társadalmi igényeket is. E támogatás tehát az egyházaknak, pontosabban az 
egyházi intézményfenntartóknak jár. A törvény megfogalmazása is hangsú-
lyozza, hogy az egyházak közhasznú tevékenysége részesül állami támoga-
tásban, nem maga az egyház, tehát az így nyújtott támogatás nem jelenti az 
állam semlegességének feladását. A vallásszabadságból, mint alapvető jog-
ból következik, hogy az állam a tartózkodáson kívül köteles a vallásgyakor-
lás objektív feltételeit biztosítani. Ez a szociális intézmények esetében a val-
lásszabadság és a szociális biztonsághoz való jog kapcsolatából is követke-
zik: az állam nem juttathatja hátrányosabb helyzetbe azokat, akik vallásuk-
nak megfelelő szociális intézményt választanak, mint az állami, önkormány-
zati intézményben tartózkodókat. 

A bevezetőben felvetett második kérdést érintően csatlakoznék azokhoz, 
akik az egyházakat e tekintetben a pártokhoz, vagy éppen az egyházi intéz-
ményeket a kulturális intézményekhez hasonlítják. A pártok által közvetített 
célok sem felelnek meg mindenki meggyőződésének, mégis állami támoga-
tásban részesülnek, mint a politikai akaratképzés, véleménynyilvánítás al-
kotmányi alapintézményei. Nem biztos, hogy valamennyi adófizető kulturá-
lis intézményeket látogat, ezek mégis állami támogatást kapnak, s ezáltal 
látogatóik kedvezményesen juthatnak a szolgáltatásokhoz. Az adófizető nem 
jogosult az adó hovafordításáról dönteni. Az alapvető, a társadalom nagy 
részének igényeit kiszolgáló intézmények fenntartásához tehát mindenkinek 
hozzá kell járulni, ezek felhasználásáról pedig a képviseleti elv alapján létre-
jövő Országgyűlés határoz. 

IV. Az egyházak gazdasági és vállalkozói tevékenysége 

A szociális piacgazdaság és az egyházak kapcsolatának tárgyalása során 
kitértem már az egyházak gazdasági tevékenységére. Az egyház, mint jogi 
személy, gazdasági, vállalkozói tevékenységet folytathat, vállalatot alapíthat, 
gazdasági társaságot hozhat létre. Elsődlegesen azonban gazdasági tevé-
kenységet nem folytathat, csupán abból a célból, hogy feladatai ellátásához 
szükséges fedezetet biztosítsa. 

A gazdasági tevékenység vizsgálata tehát egyszerűnek tűnhet. Ha azon-
ban arra keressük a választ, hogy tulajdonképpen mit is takar az egyházak 
gazdasági-vállalkozói tevékenysége, falakba ütközünk. Az Ftv. ugyanis szé-
leskörű felsorolást tartalmaz azokra a tevékenységekre nézve, amelyek nem 
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tekinthetők az egyházak esetében gazdasági-vállalkozói tevékenységnek.43 
Ebből következően az egyházak által folytatott gazdasági tevékenység köre 
meglehetősen szűk, tekintve, hogy jóformán minden, az egyházak esetében 
elképzelhető tevékenységet a törvény kivesz a gazdasági-vállalkozói tevé-
kenység fogalma alól. Gazdasági társaság létrehozása, valamint vállalat ala-
pítása hazánkban – néhány kisegyházat leszámítva – nem jellemző.  

Az, hogy az ún. történelmi egyházak nem vállalkozók Magyarországon, 
abból is következik, hogy történeti okokból nincs ehhez megfelelő tőkéjük. 
Másik ok lehet, hogy a gazdasági vállalkozások nem hitelvi alapokon mű-
ködnek, így a racionális választásnak – tehát az önérdeknek – kell jellemez-
nie az egyházak tevékenységét. Ez pedig gyakran nem fér össze a vallási 
tanításokkal. Ami a kisegyházakat illeti, itt már jellemzőbb a vállalkozási 
tevékenység főként a tömegkommunikáció területén, gondoljunk csak a ke-
reskedelmi rádiókra, például a Hit Gyülekezete által fenntartott Hit Rádióra. 
E médiumok működését megalapozza az is, hogy a vallás terjesztése tömeg-
kommunikációs eszközök útján is történhet.44 A média szerepe egyébként az 
egyházak tekintetében is egyre növekvő fontosságú. Elegendő itt a személyi 
jövedelemadó 1 %-áért folyó küzdelemre utalnom, amit az egyházak, tulaj-
donképpen a versenyszabadság alapján folytatnak, a tömegkommunikáció 
eszközeinek évről évre fokozódó igénybevételével. 

V. Közvetett állami támogatás: gazdasági kedvezmények és mentességek 

Az egyházak közfeladat-ellátásuk, közhasznú tevékenységük folytán számos 
adó-, vám- és illetékkedvezményben részesülnek.  A fentiek mindenképpen 
biztosítandók, ezzel is segítve, közvetett módon támogatva az egyházak ki-
emelkedő jelentőségű szociális tevékenységét, amit a következőkben konkrét 
példán keresztül mutatok be. A vállalkozói tevékenység lehetővé tétele, tá-
mogatása és a fenti kedvezmények az egyházaknak az államtól való, anyagi 
szempontú függetlenségét segítik.  

D. Egyházi és állami szociális szerepvállalás Baranya megyében 

Dolgozatom befejező részében Baranya megye szociális ellátórendszerének 
vázlatos bemutatása volt a célom, különös tekintettel az egyházi szerepválla-
lásra. Ennek keretében – jogszabályok, interjúk, egyházi kiadványok és köz-
hasznúsági jelentések segítségével – megvizsgáltam a szociális törvényben 
felsorolt önkormányzati feladatokat, az egyházak e körbe tartozó szociális 
tevékenységét, az egyházak és segélyszervezeteik által nyújtott természetbe-
ni, személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, egyházi 
szociális intézményeket. Részletes bemutatásuk helyett e tanulmányban csak 
a következtetések levonására van módom. Közhelyszerű, de igaz megállapí-
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tás, hogy a megye szociális intézményrendszerét bővíteni kell, s a valódi 
rászorultság követelményének kell érvényesülnie. Elsősorban az elmaradott 
térségekben kellene kiépíteni a szociális ellátások rendszerét, tekintve, hogy 
Baranyában a települések 10,3%-ában semmiféle alapellátási forma nem 
biztosított.  

Az önkormányzati szerepvállalással párhuzamosan az egyházi szociális 
tevékenység a természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó alapellátá-
sok körében teljes mértékben kiegészíti az önkormányzati szerepvállalást, 
tekintve, hogy az egyházi segélyszervezetek a szociális törvényben felsorolt 
valamennyi alapellátási formának megfelelő tevékenységet folytatnak. 
Mindazonáltal szükség lenne az egyházi, alapellátást kiegészítő szociális 
tevékenység erősítésére azokon a településeken, ahol jelenleg semmilyen 
ilyen jellegű ellátási forma nem biztosított. 

Ami a szakosított ellátásokat illeti, Baranya megyében az egyház a bent-
lakásos intézmények körében kizárólag az idősek ellátásában működik köz-
re. Ennek okai közül kiemelendő az a társadalmi igény, amely a folyamato-
san elöregedő népesség részéről jelentkezik. Emellett meg kell jegyezni, 
hogy az egyházak pénzügyi feltételei még nem kellően biztosítottak. A tá-
mogatási rendszer mellett az egyházi intézmények fenntartásához szükség 
van a lakók által fizetett térítési díjakra is. Ez az idősek otthona esetében 
adott, szemben a hajléktalanok számára fenntartott intézményekkel, ahol a 
lakók nem tudnak hozzájárulni a felmerülő költségekhez. 

Elősegítené a vallásszabadság és a szociális biztonsághoz való jog együt-
tes érvényesülését, ha az egyházak minden szakosított ellátási formának biz-
tosításában közreműködnének. Erre már csak azért is szükség van, mert a 
jelenlegi ellátórendszer az erre irányuló igény töredékét képes csak kielégí-
teni. 

Felmérésem eredményéből az is látható, hogy Baranyában csupán két 
egyház, a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház tart fenn bentlakásos szociális intézményt. Ennek oka lehet, hogy az 
egyházak nagy része a pénzügyi források hiánya mellett megfelelő ingatlan-
nal sem rendelkezik. Ebből következően jórészt csak azok az egyházak tud-
nak szociális intézményt működtetni, amelyek az államosítást megelőzően 
ingatlannal rendelkeztek, s azt a rendszerváltást követően szociális célra 
visszakapták. Ez a tény megmagyarázza azt is, hogy a kisegyházak túlnyomó 
része miért nem tud egyelőre „versenyre kelni” a történelmi egyházakkal a 
szociális tevékenység terén. Baranya megyét tekintve ki kell emelni a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház karitatív munkáját. Az Egyház, amelyhez a 
népesség 3%-a tartozik, a baranyai egyházi fenntartású bentlakásos szociális 
intézmények 20%-át tartja fenn, s országszerte kiterjedt szociális intézmény-
hálózata van.  
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A bemutatott intézmények egy része nem zárja ki lakói közül a más val-
lásúakat sem. Összegezve a fent leírtakat, Baranya megyében az egyházak 
szociális szerepvállalása kiemelkedő a természetbeni és az alapellátások 
kiegészítése terén; a szakosított ellátások közül nagymértékben vesznek részt 
az idősek ellátásában. Fontos lenne azonban, hogy a többi ellátásra szoruló 
réteg számára is létrejöjjenek helyben szociális intézmények, hiszen míg 
például Pest megyében kiugró az egyházi intézmények száma, Baranya me-
gyében mindössze öt működik. Az egyházi bentlakásos szociális intézmény-
rendszer tehát területi szempontból meglehetősen egyenetlen eloszlású, míg 
Baranya megyében az ellátás jellege tekintetében homogén.  

E. Záró gondolatok 

Tanulmányomban az egyházak szociális tevékenységének bemutatása mellett – 
amely szerintem méltatlanul háttérbe szorul az alkotmányjogi szakirodalomban 
– szerettem volna felhívni a figyelmet a társadalmi szolidaritás értékének a 
jelentőségére. Sok szó hangzik el napjaink modern, rohanó világáról, amelynek 
egyenes következménye, hogy az emberek „elmennek egymás mellett”, a figye-
lem hiánya ijesztő méreteket ölt. Sokszor csak a politikai csatározások, szóla-
mok szintjén esik szó a rászorulókról, miközben a társadalomnak az a része, 
amely segítséget nyújthatna, nem érzi ezt feladatának, az államra hárítva a fele-
lősséget. Véleményem szerint fontos, hogy legyenek az állami gondoskodást 
kiegészítő olyan intézmények, amelyek felelősséget éreznek a társadalom rászo-
ruló rétegei iránt – akár vallási eszmék alapján, mint az egyházak, akár más 
világnézetet, meggyőződést követve teszik ezt. 
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Horváth Dóra 

A magánszféra és a személyes adatok védelme 
az információs társadalomban* 

I. A magánszféra (privacy) védelme, mint alkotmányos alapjog 

Korszakunk egyik globális jellemzője az emberi és az állampolgári alapjo-
gok gazdagodása, egyetemesedése, egységesülése. Az alapjogok katalógusa 
a különféle univerzális és regionális nemzetközi okmányokba rögzítése ré-
vén túlnyomórészt nemzetközileg meghatározottá vált.1 Az alapjogok mai 
rendszere hosszú évszázadok fejlődésének eredménye. E fejlődés a mai na-
pig tart. A világ alakulásával, az életviszonyok folyamatos formálódásával 
az értékek rendszere is változik. A társadalmi változások az értékek újraren-
deződését eredményezhetik: egyes értékek jelentősége csökkenhet, más érté-
kekké növekedhet, sőt új értékek is születhetnek.  

A XXI. század elején a klasszikus alapjogi rendszer átalakulóban van. A 
bipoláris hatalmi struktúra megszűnése, a globalizációs és differenciálódási 
folyamatok egyidejű erősödése, az információs világtársadalom kialakulása 
súlyos válságtüneteket (terrorizmus, kibernetikus bűnözés, klónozás, kábító-
szer-fogyasztás, korrupció, prostitúció stb.) eredményez, ezekre a világnak 
reagálnia kell. Az új jelenségek az egyénben a reményvesztettség érzését 
keltik, bizonytalanságot okoznak. A jogalkotók pedig paradigmaváltás elé 
kerülnek. 

A globalizáció korszakában az egyes jogcsoportok tartalmi gyarapodása 
mellett megjelent az alapjogok úgynevezett harmadik generációja, amelynek 
összetevői közé főleg a népek békéhez és fejlődéséhez való jogát, a termé-
szeti javak emberi örökségének arányos hasznosításához való jogát, továbbá 
az egészséges környezethez, a tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz való jogot 
soroljuk.2 Ez utóbbi, ún. információs jogokkal kapcsolatban pedig újraértel-
meződni látszik az egyén magánszférájának megóvása, személyes adatainak 
biztonságos kezelésén keresztül az egyén személyiségének védelme. 

A privacy, azaz a magánszféra védelme lényegében több személyhez fű-
ződő jogot (a magánélet, magántitok, személyes adatok védelme, a testünk-
höz való jog, a magánlakás sérthetetlensége stb.) magában foglaló alapvető 
emberi jog, amely egyben több más értékünknek – így az emberi méltóság-

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Médiajog, információs önrendelkezési jog” szekcióban 2. helyezést 
ért el. Konzulens: Dr. Ádám Antal 



Horváth Dóra 

 108

hoz fűződő jognak vagy a gyülekezési vagy szólásszabadságnak – is alapja. 
A privacy a világ számos kultúrájában elismert jog, amelynek védelmét több 
emberi jogi egyezmény szavatolja.3 Szinte valamennyi állam alkotmánya 
tartalmaz magánszférával kapcsolatos rendelkezést, vagy ha nem, akkor van 
erre vonatkozó bírói gyakorlat. 

II. Az információs társadalom  

Az információs társadalom napjaink egyre inkább jól érzékelhető valóságává 
válik. Temérdek mennyiségű információval áraszt el bennünket a világ. 
Mind munkánkhoz, mind a hétköznapi életünk megszervezéséhez egyre több 
információra van szükségünk és igényünk. Erőteljesebb információéhség 
jellemző világunkra, úgy érezzük mindenről a lehető legtöbbet, és leggyor-
sabban kell megtudnunk.  

Az információs társadalom kialakulása hatalmas társadalmi kihívást és 
lehetőséget jelent. Azok az államok, amelyek elsőként lépnek be az informá-
ciós társadalomba, jelentős előnyre tesznek szert, míg a többiek évekkel 
lemaradhatnak, aminek hátrányos társadalmi, gazdasági következményei 
lehetnek.  

Az informatika kezdeti időszakában a számítógépek használata, a nem-
zetvédelemre, a tudományos kutatásra és az állami szervekre korlátozódott. 
Az első felhasználók katonai szervezetek, titkosszolgálatok voltak. Mára 
azonban ezek a technológiák már bárki számára elérhetőek, alkalmazásuk 
leegyszerűsödésével használatuk tömegessé vált a civil lakosság körében is, 
és ez a folyamat előreláthatólag a jövőben tovább folytatódik. 

Az információs társadalom szélesedése a világ globalizálódását vonta és 
vonja maga után. A globális természetű információs technológia behálózza 
az egész világot, a vezetékes, műholdas és rádió hálózatok segítségével fo-
kozatosan megszűnnek a távolsági korlátok. A globalitás megmutatkozik 
olyan értelemben is, hogy az információáramlás a társadalom valamennyi 
szektorát összeköti, és szinte valamennyi rendelkezésre álló információ elér-
hető, továbbítható. Az információ rohamos terjedésének lehetősége, az In-
ternet megnövekedett használata, az egyre fejlettebb technológiák megjele-
nése rengeteg új kihívást jelent a 21. századi társadalmak számára.  

Az információs társadalom ugyanis egyrészt rendkívül előnyös, és új le-
hetőségeket teremt mind az egyén, mind az állam számára, másrészt azonban 
olyan új társadalmi közeget is teremt, amelyben a régi jogi eszközök és 
megoldások már nem alkalmasak teljes mértékben az életviszonyok szabá-
lyozására. A kapcsolt hálózatokhoz és adatbázisokhoz való egyre bővülő 
hozzáférhetőség komoly etikai és jogi problémákat vet fel, amelyek Ma-
gyarország jövőképe szempontjából sem hagyhatók figyelmen kívül.  
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Hazánk vonatkozásban elsődleges célkitűzésnek tekinthető olyan EU-
konform jogi környezet megteremtése, amely alapján lehetségessé válik a 
társadalom és a gazdaság egészében az informatikai eszközök és módszerek 
fokozottabb terjedése, az információs szabadság és az információs magánélet 
mindennapi gyakorlatának megszilárdítása. 

III. Adatok őrzése és védelme az információs társadalomban 

Az információs társadalomban az adat (információ kódolt formája) minden-
napi életünk nélkülözhetetlen eszköze. Az adat érték, amire vigyáznunk kell. 
Az információs forradalom rendkívüli előnyei nem használhatók ki teljes 
mértékben, ha az adatok őrzésére és védelmére nincsenek jól érvényesíthető 
szabályok, ugyanis ezek nélkül az információs társadalom fenyegetővé vál-
hat, és kegyetlenné az egyén számára, amely figyelmen kívül hagyja az 
alapvető emberi jogi követelményeket.  

1. Az adatvédelem első korszaka 

Az 1970-es években a számítógépek fejlődésével párhuzamosan jelentek 
meg az első generációs adatvédelmi törvények és nemzetközi normák. Ezt 
megelőzően – ami az adatvédelem első korszakának tekinthető – is voltak 
már példák az adatok gyűjtésére, rendszerezésére (például a különböző né-
pesség-nyilvántartások, anyakönyvezetés), azonban az adatfeldolgozás még 
nem volt automatizált, illetőleg a tömeges, ellenőrizetlen megfigyelés túl 
nagy költségekkel járt, mindez pedig a magánszféra védelmét szolgáló ter-
mészetes korlátot jelentette. Ezért ezt a korszakot a szakirodalom a természe-
tes adatgyűjtés korszakának nevezi. 

2. Az adatvédelem második korszaka  

a) Adatvédelem Európában és az Egyesült Államokban 

Az adatvédelem második korszaka az 1970-es évektől kezdődött, a számítás-
technika alkalmazásának megjelenésétől. E szakasz jellemzője, hogy az 
adatalany számára átláthatatlan, elektronikusan tárolt automatikus adat-
egyeztetés végzésére alkalmas adatbázisok jöttek létre, ugyanakkor ezek az 
adatbázisok nem építhetők ki bárki által, hiszen az ezzel járó költségek óriá-
siak, vagyis kevés számú adatkezelő létezett, ezek vagy állami vagy nagyobb 
magánszervezetek voltak.  

Az első adatvédelmi törvény is ekkor látott napvilágot, 1970-ben az ak-
kori NSZK Hessen tartományában.4 Ezt követően sorra jelentek meg Euró-
pában az adatvédelmi törvények,5 amelyek többsége általánosságban külön-
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böző jogokat biztosított az egyénnek az adatkezelés során (például: a tájé-
koztatáshoz való jog, egyes adatok kezelésének megtiltása, az érintett joga a 
róla kezelt adatokhoz való hozzáféréshez, kijavításhoz való jog). A jogosult-
ságok mellett az adatkezelői oldalon a törvények kötelezettségek sorát állí-
tották fel, amelyek biztosították többek között az adatkezelések biztonságát, 
célhoz kötöttségét és arányosságát.  

Az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak szabályai nem voltak tel-
jesen egységesek, ami felvetette annak veszélyét, hogy esetlegesen sérülhet 
az egységes belső piac működése, mivel a különböző szabályozások akadá-
lyozhatják a személyes adatok szabad áramlását a Közösségen belül. Egysé-
ges adatvédelmi jog igénye merült fel Európán belül. Ezt az igényt elégítet-
ték ki az Európa Tanács 108. sz. adatvédelmi egyezménye, az OECD 1980-
ban kibocsátott adatvédelmi irányelvei6 a személyes adatok védelméről és a 
határokon átnyúló áramlásáról, valamint az Európai Unió általános és spe-
ciális területeket szabályozó adatvédelmi vonatkozású irányelvei.7 

Az Egyesült Államok és Európa adatvédelmi gyakorlata lényeges kü-
lönbségeket mutat. Figyelmet érdemel az az Amerikában elterjedt vélekedés, 
amely szerint az adatvédelem európai megoldásai az állam rendes működési 
terepén túlterjeszkedést jelentenek, esetleg veszélyeztetik a vállalkozás sza-
badságát és állami túlszabályozáshoz, ebből következően indokolhatatlan 
piackorlátozásokhoz vezetnek Az Egyesült Államokban kiemelkedő jelentő-
séget tulajdonítanak a piac önszabályozó jellegének.  

Az Egyesült Államokban is már meglehetősen korán felismerték az 
adatvédelem jelentőségét. Az adatvédelmi kérdéseket szektorális törvények 
szabályozzák, és hiányzik egy átfogó, általános rendelkezéseket tartalmazó 
jogszabály. Az 1974-es törvény védelmet biztosít az állami szervezetek ke-
zelésében levő adatok számára. Ezenkívül több szektorális törvény van mind 
szövetségi,8 mind állami9 szinten. Az Egyesült Államok jogrendszere adat-
védelmi szempontból meglehetősen hiányos, talán éppen a szektorális szabá-
lyozási megoldás miatt, de lényeges területek szövetségi szintű adatvédelmi 
szabályozása hiányzik: például a videokamerák használatát szabályozó tör-
vény alkalmazottak munkahelyi megfigyelése vagy magánszemélyek megfi-
gyelése céljából.10 Az Egyesült Államoknak nincs független adatvédelmi 
felügyeleti hivatala sem, ahogy ezt az európai megoldásokban láthatjuk. Az 
egyes szektorális területeken találhatunk ellenőrzési jogosítványokkal felru-
házott állami szerveket, azonban ezeknek a szerveknek nincsenek átfogó 
védelmi jogosítványaik, valamint a kapott jogosítványok sem egységes mér-
tékűek. 

Az adatvédelmi jog fejlődését elősegíti az is, hogy komoly amerikai 
gazdasági érvek szólnak a transzatlanti adatáramlás felszabadítása mellett. 
Az Egyesült Államok sikereket is elért már ebben, noha ez a törekvés ko-
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moly európai ellenállásba ütközött. Az Európai Bizottság biztosította az 
Egyesült Államok adatvédelmi rendszerének részleges elismerését, s ugyan a 
Parlament ezt a döntést elutasította, a Bizottság mégis Amerika „Safe 
Harbor” rendszerét a 95/46/EK irányelvvel adekvát védelmet biztosító meg-
oldásnak fogadta el.11 E rendszer legfőbb hibája a hatékony szankciók hiá-
nya, valamint az a tény, hogy az adatvédelmet gyengítik a piaci erők és a 
nyereségesség szempontjai. 

b) Adatvédelem Magyarországon 

A személyes adatok magyarországi szabályozása tekintettel van az Európa 
Tanács 108. sz. egyezményére, az Európai Unió irányelveire és az Európa 
Tanács egyéb ajánlásaira. 
A magyar jogrendszer számos jogforrásában található személyes adatokra 
vonatkozó rendelkezés. Az Alkotmány 59. §-a a személyes adatok védelmé-
hez való jogot alapvető emberi jogként deklarálja, mikor kimondja, hogy a 
Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelmé-
hez való jog. 

A Ptk. általánosságban védelemben részesíti a személyhez fűződő jogo-
kat, ezért a Ptk. 84. §-ának rendelkezéseit bármiféle személyhez fűződő jog 
megsértése esetén alkalmazni lehet. A Ptk. 83. §-a (1) bekezdése értelmében 
a számítógéppel vagy más módon történő adatkezelés vagy adatfeldolgozás a 
személyhez fűződő jogokat nem sértheti. A nyilvántartott adatokról tájékoz-
tatást – az érintett személyen kívül – csak az arra jogosult szervnek vagy 
személynek lehet átadni (Ptk. 83. § (2) bek.). Ha a nyilvántartásban szereplő 
valamely tény vagy adat nem felel meg a valóságnak, az érintett személy a 
valótlan tény vagy adat helyesbítését külön jogszabályban meghatározott 
módon követelheti (Ptk. 83. § (3) bek.).  

A Btk. 177/A. §-a a jogosulatlan adatkezelést, a 177/B. § a különleges 
személyes adatokkal való visszaélést bűncselekménnyé nyilvánítja.  

Az Alkotmány 59. § (2) bekezdésében rögzített jogalkotási kötelezett-
ségnek, miszerint a személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásá-
hoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szüksé-
ges, az országgyűlés az 1992. évi LXIII. törvénnyel (továbbiakban: Avtv.) 
tett eleget. Ez a törvény annyiban speciális és újszerű a nemzetközi szabá-
lyozási gyakorlatban is, hogy egyszerre szabályozza a személyes adatok 
védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát.  

A törvény – az európai szabályozásnak megfelelően – meghatározza a 
jogszerű adatkezelés főbb feltételeit: célhoz kötöttség elve (5. § (1) bek.), 
szükségesség elve (5. § (2) bek.), adatok kezelésére vonatkozó követelmé-
nyek (7. §), az adatalany számára a tájékoztatás, a helyesbítés és a törlés 
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biztosítása (11-13. §), adatbiztonsági követelmények (10. §). A törvény köz-
ponti rendelkezése, hogy személyes adat csak az érintett hozzájárulásával 
vagy törvényi – annak felhatalmazása esetén, az ott meghatározott körben 
önkormányzati rendeleti – felhatalmazás esetén kezelhető (3. § (1) bek.). A 
törvény létrehozta az adatvédelmi biztos intézményét (23-27. §), aki az átlát-
ható adatkezelés érdekében vezeti az Adatvédelmi nyilvántartást (28-30. §). 
A törvény továbbá ismeri a különleges adat fogalmát, s az ilyen adatok keze-
lésére vonatkozóan szigorúbb követelményeket fogalmaz meg, mint általá-
ban (3. § (2) bek.). 

Az Avtv. úttörő szerepe Európában vitathatatlan, azonban a törvény tar-
talma mára több szempontból túlhaladottá vált. Ez egyrészt magyarázható 
magával az információs táradalom térhódításával, másrészt azzal a ténnyel, 
hogy már meghozatalakor sem volt rá jellemző a tökéletes dogmatikai kidol-
gozottság. A jogalkotó általános adatvédelmi törvényt kívánt megalkotni, 
amely bármilyen adatvédelmi kérdést felvető ügyben támpontot tud nyújtani, 
ennek azonban szükségszerű velejárója a szabályok nagyfokú általánossága. 
Mára azonban – főleg a már említett információs táradalom következménye-
ként – az életviszonyok átalakulása következtében egyre több olyan adatvé-
delmi kérdéseket felvető helyzet teremtődött, amely az egyes területeket 
külön szabályozó speciális adatvédelmi jogszabályok megalkotását teszik 
szükségessé. 

3. Az adatvédelem harmadik korszaka 

Az elektronikus adatfeldolgozó rendszerek rohamos terjedésével, a számító-
gépek széleskörű alkalmazásával, az Internet kialakulásával a hatályos adat-
védelmi szabályozásoknak több kihívással kell szembenézniük. Melyek ezek 
a főbb problémák?  

– Olyan új életviszonyok váltak jogilag relevánssá, amelyek korábban 
nem voltak, vagy jelentőségük elenyésző volt, és a magánszféra vé-
delme szempontjából lényegesek. 

– A jogi szabályozás reformjának igénye mellett ebben az új korszakban 
a korábbinál nagyobb jelentősége lehet a magánszférát védő technoló-
giáknak. E technológiák alkalmazásának jellege olyan következmé-
nyekkel járhat, amelyek miatt a jogi szabályozásuk indokolt. 

– A technika fejlődésével egészen újszerű jelenségek és eddig nem ta-
pasztalt fenyegetések jelentek meg az egyén magánszféráját illetően, me-
lyek jogi szabályozása sürgető. 
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IV. Az internet 

Az internet a leggyorsabban terjedő technikai innováció az emberiség törté-
netében. Az ENSZ jelentése szerint soha egyetlen újítás sem tett szert ilyen 
gyorsan 50 millió felhasználóra, és a fejlődés azóta is töretlen.  

Az internet nem egyszerűen információforrás és médium, hanem alapja-
iban változtatja meg mindennapi életünket, és komoly társadalmi, jogi kö-
vetkezményekkel jár. Az ún. „internetjelenségnek” alappillérei a globalitás, 
a szabadság és az interaktivitás. Az Internet globalitása kulcsfontosságú 
nemcsak kulturális, társadalmi, hanem jogi értelemben is. Egy ilyen világ-
méretű közösség jogi szabályozása a jelenlegi eszközökkel gyakorlatilag 
lehetetlen.12 

Az Internet számos előnyös és kellemes tulajdonságot kínál a hagyomá-
nyos médiával szemben. Nagy előnye, hogy nincs az információ elérhetősé-
ge időbelileg korlátozva, könnyű és gyors publikálhatóság: egy Web-oldal 
technikailag másodpercek alatt elérhetővé tehető. 

Nem meglepő, hogy a marketing igen hamar felfedezte magának a vi-
lághálót, mint alkalmas reklámfelületet. A személyes marketing megvalósí-
tásához szükséges a vevők egyedi azonosíthatósága, illetve a vevők lehető-
ség szerinti követése. Ehhez nyújt segítséget az IP cím,13 amely gyakorlatilag 
az Internethez csatlakozó valamennyi gépet egyedileg azonosítja. Nem a 
vevő pontos kilétének a megállapítása a marketing cégek érdeke, sokkal 
inkább annak megismerése, hogy milyen vásárlói szokások kapcsolódnak 
ehhez a felhasználóhoz. A felhasználóról szerzett információk összekapcso-
lásával teljes kereskedelmi személyiségprofil kialakítására van lehetőség. 
Ennek megvalósítására szolgálnak az ún. „cookie”-k, vagy más néven az ún. 
„bitsütik”.  A web-kiszolgáló egyedi azonosítót generál számunkra, ezt 
„cookie”, azaz egy kis fájl formájában elhelyezi számítógépünk merevleme-
zes tárolóján. Az általunk végzett tranzakciók adatait a rendszer ehhez az 
azonosítóhoz köti (pl. milyen oldalakat látogatunk, miket vásárolunk on-line, 
milyen információkra kerestünk rá, és később a Web-böngészőnkön keresz-
tül kiolvasva ezt az azonosítót, már fel tudja „idézni” az összes hozzánk 
kötődő adatot a web-kiszolgáló”.14 Ezért a „bitsütik” alkalmazása kapcsán 
komoly adatvédelmi aggályok merülnek fel, és az egy helyen összegyűlő 
nagy számú információ kapcsán felmerülhet az adatokkal való visszaélés 
lehetősége.  

A „cookiek” használata tehát egyértelműen jogsértő magatartás, nem 
kétséges, hogy elhelyezésük a számítógépes rendszereken súlyosan sértik a 
fennálló adatvédelmi szabályozást. Azonban arról vitatkozni lehet, hogy az 
adatvédelmi szabályozás sérelmén túl tényleges személyes sérelem is bekö-
vetkezik-e használatukkal, azaz sérülnek-e valóban az egyén legalapvetőbb 
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emberi jogai. A válaszom erre egyértelműen igen. Azokban az esetekben, 
amikor az egyén szenzitív adataira terjed ki a jogosulatlan adatgyűjtés, a 
magánszféra sérelme vitathatatlan. Az egészségügyi állapot vagy a vallási 
hovatartozás idegenek általi feltérképezése az egyén magánszféráját körül-
lengő intimitást sérti meg. Ezekben az esetekben a hétköznapi ember számá-
ra is nyilvánvaló az emberi értékek sérelme. Ellenben a – teljes intimitást 
nélkülöző – hétköznapi üzleti gyakorlatban érvényülő adatkezelési jogosulat-
lanság, mint jogsértés, már kevésbé evidens első ránézésre. Ahhoz, hogy 
megállapítsuk, hogy ez utóbbi esetben is súlyos emberi jogi sérelem áll fenn, 
fel kell ismernünk, hogy a magánszféra nem csak kizárólag az intimitás fo-
galmán keresztül értelmezhető. Az anonimitás, például, szintén tekinthető a 
magánszféra egyik immanens komponensének, pontosan a felhasználó ano-
nimitása sérül az olyan azonosító technológiák használata révén, mint a 
„bitsütik”. A fizikai világban ugyanis az egyén szabadon és teljes anonimi-
tásban mehet be egy üzletbe, és vásárolhat anélkül, hogy bárki is nyomon 
követné, és rögzítené, hogy mit, mikor, hol, és milyen mennyiségben vásá-
rol. Ugyanennek a névtelenségnek kellene megvalósulnia az internetes bön-
gészés és vásárlás során is.15 

Az anonimitás fogalmának tényleges szerepe és helyzete a nyugati jog-
rendszerekben egyelőre még nem teljesen tisztázott. Jelentősége az utóbbi 
években nőtt meg, és meglehetősen friss kutatási területnek számít csakúgy, 
mint a privacy további alkotóelemeinek meghatározása és vizsgálata.16 

V. A magánszféra és a személyes adatok védelmében  
bekövetkezett változások 2001. szeptember 11. után 

1. A biztonsághoz való jog 

A biztonság fogalma és megítélése jelentős változáson ment keresztül az 
elmúlt évtizedekben, de különösen a 2001. szeptember 11-i terrortámadáso-
kat követően. A Világkereskedelmi Központ elleni csapás megrázta az egész 
világot, és az amerikai népet rádöbbentette arra, hogy az Egyesült Államok 
többé nem támadhatatlan. Az amerikai nép biztonságérzete alapjaiban ren-
dült meg e napon, és ez az állapot a mai napig tart, sőt a madridi és londoni 
merényletekkel a helyzet tovább súlyosbodott. 

A terrorizmus a XXI. század egyik legsúlyosabb nemzetközi problémája, 
amely a nemzetek közösségének összefogása nélkül legyőzhetetlen. A terro-
rizmus nem ismer határokat, elsődleges célja a nyugati civilizáció elleni 
teljes és átfogó támadás. Veszélye éppen abban rejlik, hogy közvetlen cél-
pontja a civil lakosság, eszközei között nem válogat, és előre kiszámíthatat-
lan, hogy következő alkalommal hol és milyen pusztítás formájába támad. 



A magánszféra és a személyes adatok védelme az információs társadalomban 

 115 

Ez pedig az emberekben félelmet, bizonytalanságot kelt, amely egyrészt az 
állami szerepvállalás erősödését indukálja a területén élők fizikai biztonsá-
gának megteremtésében, másrészt a nemzetközi közösség felelősségét is a 
helyi szinten nem kezelhető, globális veszélyek felszámolásában. 

A biztonsághoz való jogot a személyes szabadsággal együtt említik a ki-
emelkedő fontosságú nemzetközi dokumentumok17 és a magyar alkotmány 
is.18 A biztonsághoz való jog – a békéhez való joggal szoros összefüggésben 
– a harmadik generációs jogok közé sorolható. A béke és a biztonság az em-
beri jogok érvényesülésének nélkülözhetetlen előfeltételei, míg az emberi 
jogok tiszteletben tartása hozzájárul a béke és a biztonság fennmaradásához. 
Tehát a biztonság és az emberi jogok egymással kölcsönös összefüggésben 
állnak.19 

Az emberi szükségletek hierarchiájában a biztonság a legfontosabb érté-
kek közé tartozik. Az államok legrégebbi és legalapvetőbb funkciója a terü-
letén élő lakosság életének, életfeltételeinek védelme. A biztonságnak a fel-
értékelődése tapasztalható napjainkban, ezzel párhuzamosan maga a bizton-
ságfogalom is átalakul. Napjainkban az egyén az élet minden területén egyre 
hangsúlyosabb szerepet és jelentőséget kap. Ez a humán központú gondol-
kodás a klasszikus biztonságfogalom újrafogalmazását igényelte, s ebből 
született az ún. humán biztonság koncepciója.  

A hagyományos biztonságról a humán biztonságra helyezett hangsúly 
azt jelenti, hogy a biztonságot olyan átfogó fogalomként kell meghatározni, 
amely a katonai jellegű – azaz háborús – veszélyforrások mellett tartalmazza 
mindazokat a veszélyeket, fenyegetéseket, amelyekkel az egyén korunkban 
szembesül, amelyek életét, mindennapjait befolyásolják, és amelyek kiküsz-
öbölése nemzetközi együttműködés keretében valósítható meg. Azaz a hu-
mán biztonság koncepciója a biztonság hagyományos értelmét kiszélesíti, és 
emellett a fő hangsúlyt a prevencióra helyezi. Az egyén számára olyan kö-
rülményt kíván teremteni ez a fogalom, amelyben az ember biztonságban 
érzi magát, és félelem nélküli teljes életet tud élni.20 

Az állam biztonsága helyett az egyén biztonsága vált elsődlegessé, ami 
ugyan nem azt jelenti, hogy az állam biztonsága elvesztette volna jelentősé-
gét, azonban tény, hogy a 21. századra az egyént és a társadalmi közösséget 
sokkal több veszélyforrás éri, mint magát az államot. A veszélyforrások kö-
zül az egyik legaktuálisabb napjainkban a terrorizmus. 

Az amerikai kormányzat a terrorizmus fenyegető veszélyére széleskörű 
intézkedésekkel válaszolt. 2001. szeptember 11-e után szinte azonnal elfo-
gadta a Kongresszus az US PATRIOT Act-et,21 amely többek között kiszéle-
síti a kormányzat hatáskörét titkos házkutatások elrendelésére, megengedi a 
főügyésznek, hogy külföldiek letartóztatását elrendelje azon az alapon, hogy 
az állam biztonságát veszélyeztethetik, továbbá széles körű adatgyűjtést22 és 
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titkos megfigyelések sorát követeli meg az állami szervek részéről. 2002-ben 
került felállításra a belbiztonsági kormányhivatal, 2003-ban pedig a több 
tárca tevékenységét összehangoló „terrorista fenyegetéssel foglalkozó integ-
rációs központ” (TTIC). 2004. január 5-én pedig hatályba lépett az „US 
Visit” program, amely minden külföldit, aki vízummal érkezik, ujjlenyomat-
adásra kényszerít, és arra, hogy hagyja magát lefényképezni. Az autoriter 
államokra jellemző, békeidőben szokatlan eszközök alkalmazása ezt követő-
en gyorsan modellül szolgált más országokban is. 

Bush politikáját több szabadságjogi aktivista és jogvédő szervezet bírál-
ta, és azt hangoztatják, hogy az amerikai kormányzat intézkedései 
alkotmánysértőek. Ezzel szemben sokan arra hivatkoznak, hogy ezek az 
intézkedések megengedettek nemzeti szükséghelyzet esetén, a közbiztonság 
megóvása érdekében. 

2001. szeptember 11-e olyan fordulópontnak tekinthető, amely a fokoza-
tosan és aprólékosan kiépült alapjogi rendszert gyökeresen átalakította. A 
New York-i terrortámadásokkal bekövetkezett paradigmaváltás az évtizedek 
alatt kimunkált értékrendszert látszik felborítani, mely értékrendszer csúcsá-
ra a biztonság, mint mindenek feletti érvényesülést kívánó új érték kerül. A 
biztonság abszolút elsőbbsége még a hosszú évtizedek alatt kimunkált 
„privacy” jogát is maga mögé utasította.  

Az antiterrorista törvényekkel bevezetett megfigyelő rendszerek nagy 
része már a terrortámadások előtt is létezett, és használták már korábban is 
ezeket bizonyos feladatokra. 2001. szeptember 11-e azonban alkalmat adott 
e rendszerek legalizálására és a közvélemény általi szélesebb körű elfogadta-
tására. A terrortámadások után ezekben a technológiákban sokan a fejlett 
társadalmak kizárólagos megmentőjét látják, mások pedig éppen támadást az 
egyén alapvető jogaira.23 

2. Titkos megfigyelések, térfigyelő kamerák 

a) A térfigyelő rendszerek elterjedése és veszélyei 

Sok országban jelent gondot a videokamerás megfigyelés. Nyugat-
Európában a kamerás térfigyelés már a hatvanas években, körülbelül a vide-
otechnikával egy időben jelent meg, de annak közbiztonsági célra történő, 
ipari méretű felhasználása azonban – néhány korábbi példát, így Stockholm 
belvárosának hetvenes évekbeli bekamerázását leszámítva – csak a kilenc-
venes évek elején jelent meg.24 

Az elmúlt években a köz- és magánterületek megfigyelésére szolgáló 
zártláncú televíziós (CCTV)25 rendszerek eddig nem tapasztalt mértékben 
szaporodtak el a világ különböző területein. A jelenség vezető országa az 
Egyesült Királyság, ahol egyes becslések szerint a megfigyelő-kamerák 



A magánszféra és a személyes adatok védelme az információs társadalomban 

 117 

száma meghaladja a négymilliót. A megfigyelési technológia jelenléte Lon-
donban a leglátványosabb. Clive Norris becslése szerint az átlagos londoni 
járókelőt napjában kb. 300 alkalommal örökíti meg térfigyelő kamera. Az 
Egyesült Királyságban a térfigyelő kamerák elsősorban az IRA akciók meg-
előzését szolgálták a ’90-es évek elején.  

New York Cityben egy civil szervezet a térfigyelő kamerákkal kapcsola-
tos felmérésében közel 2400 kamerát számolt össze csak Manhattan terüle-
tén.26 A térfigyelés rendszere a többi nyugati nagyvárosban sem újdonság. A 
kamerás megfigyelések növekvő tendenciája a 2001. szeptember 11-i New 
York-i terrortámadásokat követően még inkább szembetűnő. 

A probléma viszont az, hogy a legtöbb országban az adatvédelmi jogal-
kotás során nem vették figyelembe ezeket a megfigyelő eszközöket, hiszen 
azokhoz – a kor technikai körülményei között – nem kapcsolódott konkrét 
személyes adatok rögzítése. Mióta azonban ez a technológia elkezdett össze-
olvadni az információs rendszerekkel, és így már tartalmazhat az egyének 
azonosítására alkalmas adatot is, az adatvédelmi biztosok is határozottabban 
lépnek fel ezen a területen.27 

A térfigyelő rendszerek exponenciális növekedése tapasztalható világ-
szerte, ennek ellenére a kamerák üzembe helyezése előtt kevés vizsgálat 
született arra nézve, hogy ezek a rendszerek valóban alkalmasak-e bűnüldö-
zési, bűnmegelőzési célra. Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai is megle-
hetősen vegyes képet mutatnak. A bűnüldözési statisztikák azt támasztják 
alá, hogy a térfigyelő kamerarendszerek csak kis hatással vannak a bűnözés 
alakulására. Bizonyos bűncselekménytípusok (például autólopások) száma 
ugyan csökkent, de ennél szignifikánsabb jelenség a bűnözés területi elmoz-
dulása olyan kerületekbe, ahol nincsenek kamerák. A bűnözők egy adott 
területről való elterelése nem oldja meg a bűnözés problémáját.28 

A másik ellenérv, ami a kamerák működtetésével szemben felhozható, 
hogy amíg ezeknek a technikai eszközöknek a működtetését emberek vég-
zik, addig nem várható el objektív megfigyelési gyakorlat sem. Ez általános 
szociálpszichológiai jelenség, ami ellen a jog eszközei sem tudnak sokat 
tenni. Clive Norris és Gary Amstrong brit kutatók végeztek izgalmas kutatást 
ezzel kapcsolatban.29 Kutatásaik eredményeképpen megállapították, hogy a 
megfigyelések során elsősorban a megfigyelő előítélete, szubjektuma döntött 
a tekintetben, hogy kit vonjanak alaposabb megfigyelés alá (pl.: kiugróan 
magas volt az etnikum megfigyelése, vagy azoké, akik bármilyen módon – 
nem jogellenes magatartást tanúsítva – kitűntek a tömegből). A megfigyelők 
magatartása érthető, hiszen hatalmas információhalmazatból kell válogatni-
uk. Erre pedig a legalkalmasabb módszer az, ha az átlagostól való eltérésekre 
koncentrálnak.  
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Az Európai Unióban nincs egységes gyakorlat a térfigyelő kamerarend-
szerek szabályozását illetően. Például Franciaországban kötelező valamennyi 
– állami és magánkézben lévő – köztéri megfigyelő-kamera regisztrációja, 
míg Spanyolországban mindez csak az állami megfigyelőrendszerek vonat-
kozásában áll fenn. Az Egyesült Királyságban egyáltalán nincs ilyen jellegű 
kötelezettség.  

Bár az Európai Unió tagállamainak szabályozása sokféle, négy jogi 
normát az államoknak mindenképpen szem előtt kell tartania: az Emberi 
Jogok Európai Egyezményét, az Európa Tanács 108. számú egyezményét, a 
95/46/EK irányelvet és az Európai Unió Alapjogi Kartáját, mely utóbbit az 
Európai Unió Alkotmánya szinte változatlan formában inkorporálta. 

b) Térfigyelő rendszerek alkalmazása Magyarországon 

Magyarországon is a kilencvenes évek elejétől kezdtek elterjedni a térfigyelő 
rendszerek, azonban hazánkban a nyugati országokhoz képest nagyságren-
dekkel kevesebb kamera működik. Az adatvédelmi kihívások azonban már 
hazai szabályozásukkal kapcsolatban is felmerültek.  

A térfigyelő rendszerek hazai gyakorlatával először 1996-ban foglalko-
zott az adatvédelmi biztos. Ajánlásában30 a kaposvári rendőrség által működ-
tetni kívánt térfigyelő rendszerrel kapcsolatos véleményét fejtette ki, de a 
biztos ajánlásában hangsúlyozta, hogy a kaposvári eset nem egyedi eset, 
ugyanis az ország több városában működött már akkor is hasonló rendőrségi 
berendezés.31 

Az adatvédelmi biztos 1996-ot követően 2000-ben ismét ajánlást32 bo-
csátott ki, amelyben korábbi állásfoglalásaira hivatkozással megerősítette, 
hogy a képfelvevő és -rőgzítő berendezések célja sokféle lehet (személy- és 
vagyonvédelem, munka- és balesetvédelem, munkafegyelem, munkaintenzi-
tás ellenőrzése, bűnüldözés stb.), és ezeknek a különböző céloknak megfele-
lően különböző technikai megoldásokkal működhetnek (például van, ame-
lyik nem rögzíti a képeket, csak a monitorokat ellenőrzik, vagy rögzítik a 
képeket, de azokon az egyének nem azonosíthatók személyesen, vagy van-
nak személyes azonosításra is alkalmas berendezések). A hatályos magyar 
jogban a képfelvevő, -rögzítő berendezések – közterületen, vagy nyilvános 
helyen történő – működtetéséről, illetve kép-, filmfelvétel, fénykép vagy 
képmás készítéséről, felhasználásáról kevés szabály rendelkezik.33 
Szektorális törvényi előírás hiányában a képfelvevő, -rögzítő berendezések 
működtetésének, illetve a kép- és filmfelvételek, fényképek, képmások fel-
használásának jogszerűségét a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján lehet meg-
ítélni. Az ombudsmani ajánlásokban foglaltak részletesebben a konkrét 
ügyekben adott biztosi állásfoglalásokon keresztül kristályosodtak ki, ennek 
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ellenére a kamerákkal kapcsolatos bejelentések száma az évek alatt nem 
csökkent. A hazai esetek zömét a köztéri megfigyelések adják. 

A magánszféra sérthetetlenségének jogával szemben a magyar jogban a 
közrend alkotmányos értéke áll, ezért az állam a magánszférához való jogot a 
közrend fenntartása érdekében közterületen korlátozhatja. A térfigyelő rendsze-
rek működtetésére Magyarországon kizárólag a Rtv.34 ad felhatalmazást.35 A 
törvény értelmében tilos a kamerák rejtett alkalmazása, ezért észlelhetőségük 
érdekében figyelemfelhívó táblákat kell elhelyezni. A gyakorlat ennek a köve-
telménynek nem felel meg, ugyanis például Budapesten a VI. kerületben a ka-
merák egy részét lámpaoszlopnak álcázzák.36 Az ombudsman felhívta erre a 
figyelmet, a rendőrök lemondtak a kamerák titkos működtetéséről, azonban a 
gyakorlat a mai napig nem igazolja az intézkedésben foglaltakat.  

A kamerák üzemeltetése során is fontos garanciákra van szükség, hiszen 
ilyenkor adatkezelés történik. Magyarországon a térfigyelő rendszerek üze-
meltetésére kizárólag a rendőrség jogosult. Az Rtv. előírásai szerint a moni-
torokat figyelő rendőröket az általános rendőri feladatok ellátásának és az 
utasítás teljesítésének kötelezettsége, illetve intézkedési, segítségnyújtási és 
titoktartási kötelezettség terheli.  

Az adatvédelem biztosításához elengedhetetlen törvényi követelmény az 
adatkezelés célhoz kötöttsége. Ezek szerint a térfigyelő kamerákkal csak 
célhoz kötötten lehet felvételeket készíteni. A megfigyelés célja – jelesül a 
bűnüldözés – azt eredményezi, hogy a képfelvétel készítését kizárólag bűn-
cselekmény alapozhatja meg. Az eredményes bizonyításhoz azonban szük-
ség lehet az előkészületi cselekmények rögzítésére is. A probléma azonban 
az, hogy az előkészületi cselekmények önmagukban nem bűncselekmények, 
tehát nem érvényesül esetükben a célhoz kötöttség követelménye. A Rtv. 42. 
§-ának hiányossága a kamerás térfigyeléssel kapcsolatban igen súlyos adat-
védelmi veszélyt rejt magában, vagy teszi a bűnüldözés feladatát az esetek 
többségében lehetetlenné. Ez a veszély abban áll, hogy az érintett beleegye-
zése nélkül személyes adat csak törvényi felhatalmazás alapján kezelhető. 
Az Rvt. kizárólag az intézkedések körében teszi lehetővé a rendőrség számá-
ra, hogy képfelvételt készítsen (42. § (1) bek. első mondata). A figyelőköz-
pontban észlelt cselekmény rögzítése során a megfigyelő rendőr nincs a 
helyszínen, így nincs szó rendőri intézkedésről sem, azaz hiányzik az Avtv. 
által megkövetelt törvényi felhatalmazás. A 42. § hiányossága még egy ér-
telmezési lehetőséget megenged, azt, hogy nem hiányról, hanem eleve al-
kotmányellenes szabályozásról van szó.37 Az Alkotmánybíróság ugyanis 
tiltja a készletező jellegű, konkrét cél nélküli – vagy utólag hozzárendelt célú 
– adatfeldolgozást. Azonban ez valósul meg akkor, ha a rendőrség össze-
gyűjti a képeket, majd utólag kiválogatja a szabálysértést, bűncselekményt 
lefülelő képeket. 
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A kamerás térfigyelés magyar szabályozása közel sem tökéletes. Az 
Avtv. nem alkalmas ennek az új technológiának a tökéletes jogi szabályozá-
sára. Olyan új megoldásra van szükség, amely kellő garanciát biztosít arra, 
hogy a térfigyelő kamerák a társadalom számára valóban hasznos bűnüldö-
zési, bűnmegelőzési funkciókat töltsenek be, de mindezt a magánszféra in-
dokolatlan korlátozása nélkül. Célszerű lenne – nyugati mintákhoz hasonló-
an – egy törvényben szabályozni a kamerás megfigyelések valamennyi terü-
letét és az ezekhez kapcsolódó jogorvoslatokat. 

Ezenkívül indokolt Magyarországon is mielőbb felmérni a térfigyelő 
rendszerek hatékonyságát,38 és kiszorítani működésüket azokról a területek-
ről, ahol bizonyítottan nem képesek beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. 
Nem vitatott, hogy a személyhez fűződő jogok indokolatlan és ésszerűtlen 
korlátozása a szabad és szorongásmentes társadalom ellen hat.  

3. Biometrikus azonosítók 

A biometrikus azonosító rendszereket úgy definiálhatjuk, mint eszközök és 
eljárások összességét, amelyek a személyek mérhető testi tulajdonságait 
használják fel valamilyen technika segítségével azonosításra vagy a sze-
mélyazonosság megállapítására.39 

A biometrikus azonosítást alapul vevő technológiák rohamos terjedése 
tapasztalható napjainkban, új kihívások elé állítva az adatvédelmi szakértő-
ket, ugyanis ezen eszközök ellenőrizetlen és széles körű felhasználása alap-
vető jogok sérelmét eredményezheti. A biometrikus azonosítók jelentősége a 
2001. szeptember 11-i történések után megnövekedett, sokan a biztonság 
garanciáit látják e modern technikai eszközökben.  

A biometrikus azonosítók modern előnyei népszerűvé tették a testi je-
gyek alapján történő azonosító eszközöket. Az ujjlenyomat, a szem íriszhár-
tyája, a retinakép, a tenyérlenyomat, az erek geometriája, a hang és az arc 
olyan testi jegyek, amelyek alkalmasak arra, hogy egyedileg azonosítsák az 
embereket. 

Az egyedi sajátosságokat mutató testi jegyek valamelyikét tartalmazó 
biometrikus azonosítókat a térfigyelő kamera-rendszerekbe (CCTV) és szemé-
lyi igazolványokba építik be, amelyek ezt követően rendkívül könnyű azonosí-
tást tesznek lehetővé.40 A szem íriszhártyájának egyediségére épülő azonosító 
rendszereket alkalmaznak már az amszterdami Schiphol és a londoni repülőte-
reken. Ezekhez a rendszerekhez nem kapcsolódik adatbázis. A rendszer csu-
pán azt ellenőrzi, hogy az útlevélben található – az íriszhártya jegyeit tartalma-
zó – chip egyezik-e az útlevelet bemutató személy íriszhártyájával. 

A biometrikus rendszer által kezelt nyers adatok, vagy ezek digitális leké-
pezései, a sablonok mind személyes adatok, ugyanis ezek mindig „meghatáro-
zott természetes személlyel kapcsolatba hozhatók”, s ezért az adatvédelem 
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tárgyai, azaz csak az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével működ-
tethetők jogszerűen: ha megfelelő jogalappal történik az adatok kezelése, ha 
betartják a célhoz kötöttségi, adatminőségi és adatbiztonsági szabályokat.41 

Adatvédelmi szempontból fontos kérdés, hogy milyen formában tárolják 
a sablonokat: egy központi adatbázisban, magán az azonosítást végző eszkö-
zön vagy pedig valamilyen adathordozón (pl. mikrochippel felszerelt kár-
tyán). Ez utóbbi módszer adatvédelmi szempontból kevésbé aggályos, 
ugyanis ezekben az esetekben az érintettek birtokában marad a sablonja, így 
rajta kívül más azokhoz nem férhet hozzá.  

A biometriai sablonok központi adatbázisban történő tárolása csak akkor 
megengedett, ha arról az érintett tud, és önkéntes hozzájárulását az adattáro-
láshoz megadta, vagy pedig a szükségesség és arányosság követelményének 
figyelembevételével törvény rendeli el a biometriai adatok használatát. Ilyen, 
törvény alapján kötelező biometriai adatkezelést csak különleges biztonsági 
célok indokolhatnak.42  

A biometriai adatok központosított kezelése magában rejti annak veszé-
lyét is, hogy a személyi számhoz hasonlóan univerzálisan alkalmazható álta-
lános azonosító adattá válnak, segítségükkel az egyes adatbázisok összekap-
csolhatóak, és ezzel hozzásegíthetik az adatkezelőket személyiségprofil ki-
alakításához. Ennek elkerülése érdekében népesség-nyilvántartásba 
biometriai adatot kötelezően felvenni nem szabad. 

Az Egyesült Államokban ujjlenyomat-azonosítást végeznek a repülőte-
reken, kikötőkben, határátkelőkön. Az Egyesült Királyságban a kormány 
biometrikus azonosítót tartalmazó útlevelet és jogosítványt kíván bevezetni, 
mindezt a terrorizmus elleni védelemmel indokolja.43 Az Európai Unióban is 
napirenden van a személyazonosító igazolványok, útlevelek, vízumok 
biometrikus adatokkal való felszerelése.44 A biometrikus azonosítókat beépí-
tő személyazonosító igazolvány témája már a terrortámadások előtt is napi-
renden volt. Szeptember 11-e után ezek használatát nemzetbiztonsági szem-
pontok is alátámasztják. Másrészről viszont sok a kétely is: egyrészről ezek 
az igazolványok semmivel sem megbízhatóbbak, mint azok a dokumentu-
mok, amelyeken alapulnak (születési anyakönyvi kivonat), és amelyeket 
nem nehéz meghamisítani. Másrészről, ha központi adatbázisokat használ-
nak, akkor ezek adatvédelmi szempontból igen sérülékenyek, és könnyen 
támadásoknak vannak kitéve.  

A biometrikus azonosítókkal kapcsolatban a leggyakrabban megfogal-
mazódó kétely, hogy mennyire megbízhatóak ezek a technikai rendszerek. 
Fontos adatbiztonsági intézkedések szükségesek a biometriai adatkezelés 
minden fázisában: a felvételkor, a sablonná alakításkor, a tárolással össze-
függésben, az összehasonlításnál stb. Az eljárás során felmerülő hibáknak 
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komoly következményei lehetnek, arról nem is beszélve, hogy az adatalany-
nak a hiba esetén rendkívül nehéz bizonyítania, hogy az azonosítás hibás.  

A biometrikus azonosító rendszerek teljes körű adatvédelmi vizsgálata 
ez idáig Magyarországon elmaradt, bár az adatvédelmi biztos többször is 
említette a jelenséget beszámolóiban. Először 2000-ben, majd a 2003. évi 
beszámolójában45 érintette a kérdést.  

A biometrikus azonosító rendszerek a fejlett technika vívmányai. Az 
azonosítást megkönnyítő fő előnyeik mellett azonban az emberi szabadság-
jogokra jelentő veszélyeik is markánsak. Illúzió azt képzelni, hogy ezeknek 
az eszközöknek a rohamos terjedése megállítható, ezért sokkal inkább azon 
kell munkálkodni, hogy felhasználásukat megfelelő jogi garanciák biztosít-
sák. Nemzetközi szinten olyan irányelvek szükségesek, amelyek segítségével 
biztosítható, hogy a biometrikus azonosítók nyújtotta előnyök érvényesülje-
nek, de megfelelő adatvédelmi garanciákkal. A tárgykör magyar szabályozá-
sában ezt megelőzően fontos lenne egy teljes körű adatvédelmi biztosi állás-
foglalás is, s bár még Magyarország fejlettsége nem tart ott, hogy az állam-
polgár lépten-nyomon biometrikus azonosítókba ütközzön, de mindez nem 
elképzelhetetlen már a közeli jövőben sem. 

4. A magánbeszélgetések lehallgatása 

A megfigyelések előbb említett eszközeihez hasonlóan a különféle lehallgató 
berendezések sem újszerű találmányok. A nyomozóhatóságok és a katonaság 
már régóta használja ezeket, a számítástechnika fejlődése következtében 
jelentőségük megnövekedett. A hírhedt elektronikus kémhálózat (Echelon) 
adatvédelmi felügyelet nélkül működik, pedig állítólag naponta több millió 
telefonbeszélgetés fut rajta keresztül. 

2001. szeptember 11-e után került nyilvánosságra a Carnivore-rendszer, 
amelyet az FBI már azt megelőzően is használt az Internet megfigyelésére, 
és az Echelon, amely óriási nemzetközi megfigyelő rendszerként alkalmas 
mindenféle kommunikáció (fax, telefon, e-mail, telex) ellenőrzésére. A leg-
nagyobb megdöbbenést az okozta, hogy ezeket a rendszereket az amerikai 
titkosszolgálat már évek óta alkalmazta, és ellenőrizte a kulcsszavak alapján 
veszélyesnek tűnő kommunikációkat. Ezek a rendszerek nem csak terrorista-
ellenes és katonai célokra használhatók, hanem egyéb célokra is: például 
antiglobalista megmozdulások ellen, vagy a gazdasági verseny hatékonysága 
érdekében. 

Másik említésre méltó tendencia, hogy szeptember 11-e óta ötszörösére 
emelkedett a hatóságok azon tevékenysége, mely során Internet-
szolgáltatóktól kérnek be IP címeket. Az IP-cím személyes adatnak minősül, 
így az ilyen ügyeknek komoly adatvédelmi relevanciájuk is van. Az USA 
Patriot Act hatálya alatt legálisan kérhetőek be információk az on-line vásár-
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lókról, hogy e-mail címük alapján személyazonosságukat kiderítsék, legáli-
san elolvashatók e-mailek, lehallgathatók on-line beszélgetések. 

Az USA Patriot Act bevezetésével a hétköznapi élet is alapos vizsgálat 
és ellenőrzés tárgyává vált, ami bár kis biztossággal vezet terroristák ered-
ményes felkutatásához, de a hétköznapi emberek életét komplikáltabbá és 
kiszolgáltatottabbá teszik. 

A 2001. szeptember 11-e utáni intézkedésekkel az egyensúly látszik 
megdőlni. Az állampolgárokkal való törődés, azaz védelmük biztosítása 
helyett a bevezetett intézkedések egyre inkább a teljes ellenőrzés felé mutat-
nak. Ez a jelenség súlyos csapás lehet az emberi jogokra. Tény az, hogy bi-
zonyos intézkedések segítségül szolgálhatnak a terrorizmus elleni küzdelem-
hez, azonban pusztán a technika segítségével a veszély nem küszöbölhető ki, 
sőt még komolyabb károkat lehet ezekkel okozni.  

VI. Következtetések 

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálat és újraszabá-
lyozás előtt állnak. A hatályos magyar adatvédelmi törvény, amely első volt 
Kelet-Közép-Európában, mára sok szempontból elavult. Az adatvédelmi jog 
reformja elkerülhetetlen.  
2. Szükséges lenne az új területeket szektorális törvények formájában rögzí-
teni (például az egyének elektronikus megfigyelését szabályozó törvény). 
3. Mielőbb válaszokat kell adni a magánszférát és a személyes adatok vé-
delmét érintő 21. századi kihívásokra, amelyek nagy része nemzetközi 
együttműködés keretében valósítható csak meg. Fontos lenne a meglévő 
szabályozások tökéletesítése, megfelelő garanciák beépítése, valamint azok-
nak a technológiáknak a mielőbbi tilalma, amelyek gyakorlati eredményes-
sége nem bizonyított, azonban használatuk súlyos következményekkel járhat 
az egyén alapjogainak érvényesülését illetően. Szükséges továbbá szektorális 
szabályozással is reagálni az információs társadalom új kihívásaira.  

A megvalósítandó konkrét jogi lépéseken túl tanulmányomat gondolat-
ébresztőnek is szánom, ugyanis minél előbb el kellene gondolkodnunk az 
értékekről és a prioritásokról, és el kellene döntenünk, hogy egy olyan 
orwelli világban szeretnénk-e élni, ahol az egyén minden lépése percre pon-
tosan követhető, tartózkodási helye a mobiltelefonok helymeghatározó alkat-
részeinek köszönhetően néhány méteres pontossággal bemérhető, kommuni-
kációjának minden formája lehallgatható, személyes adata bárki számára 
könnyedén hozzáférhető. Vagy e helyett megpróbálnánk egy olyan világot 
teremteni, ahol az információs társadalom vívmányai anélkül érvényesülné-
nek, hogy ez személyes jogainkról való lemondást jelentené. 
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összeállítja a biometriai sablont. A biometriai rendszerek többsége ezt a sablont 
fogja digitális formában tárolni a továbbiakban, és e sablon alapján végzik az azono-
sítást. 
41 Szabó Máté Dániel: Biometrikus azonosítás és adatvédelem. Acta Humana 2004. 
1. sz. 85. o.  
42 i.m. 92. o.  
43 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3590795.stm 
44 További nemzetközi fórumokon – mint például a világ nyolc vezető ipari nagyha-
talmának (G8) csúcstalálkozóján, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezetben (OECD) is – egyeztetés folyik a biometrikus rendszerek minél szélesebb 
körű felhasználásáról (Szabó, 2004, 82. o.). Az Európai Unió adatvédelemmel fog-
lalkozó munkacsoportja a biometrikus azonosító rendszerek adatvédelmi kérdéseivel 
foglalkozó munkaanyagot fogadott el 2003-ban. A munkacsoport szándéka az, hogy 
ezt a dokumentumot a nemzeti adatvédelmi hatóságok tapasztalatai, illetve a fejlődő 
technológiák tükrében a későbbiekben újra megvizsgálja. 
45 Az adatvédelmi biztosnak arról kellett állást foglalnia, hogy az indítványozó mun-
kahelyén ujjlenyomattal működő beléptető rendszer telepítése megfelel-e az adatvé-
delmi követelményeknek. A biztos kifejtette, hogy az eljárás adatvédelmi szempont-
ból akkor támadható, ha az azonosításban való részvétel nem önkéntesen történik a 
munkavállaló részéről. Az utasításra történő hozzájárulás nem tekinthető önkéntes-
nek, illetve a hozzájárulás csak látszólagos, ha annak megtagadása esetén a munka-
vállalónak munkája elvesztésével kell számolnia. 
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Az egészségügyi adatok védelme* 

A. Bevezetés 

Az egészségügyben felmerülő viszonyokra figyelemmel – amelyeket több-
szöri kórházi kezelés során magam is tapasztaltam – választottam a dolgozat 
témájául az egészségügyi adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban 
felmerülő kérdéseket.  

Az egészségügyben dolgozók csekély számából és az elégtelen finanszí-
rozásból is levezethetőek az egészségügyben felmerülő anomáliák. A bete-
gek magas száma, a jogszabályok szigorúsága és/vagy életidegensége sem 
könnyíti meg az egészségügy helyzetét. E dolgozat témája és keletkezése 
egy napjainkban létező, mindennapos problémára hívja fel a figyelmet, 
amelynek óriási jelentőségét még nem ismerték fel az emberek, csak lassan 
ébrednek rá. Ez a „lassan haladás” az egészségügyi szolgáltatók szempont-
jából kifejezetten jó, hisz az infrastruktúrájuk fejletlensége (számítógép-park 
hiánya; régi épületek szűk folyosókkal, kicsi vizsgálókkal, zsúfolt kórter-
mekkel), és a pénzhiány miatt nehezen alkalmazkodnának az egészségügyi 
adatokat minden téren tiszteletben tartó és óvó rendszerhez. Sajnos azonban, 
nemcsak anyagi feltételek hiányoznak, hanem modern, újfajta szemléletmód 
is szükséges lenne. Szemlélet, amely nem nyűgnek, felesleges korlátozásnak 
tekinti a jogszabályok rendelkezéseit, hanem olyan betartandó kötelesség-
nek, amely az orvos-beteg kapcsolatot erősíti, az emberek jogait védi. Szem-
lélet, mely nem csak formálisan alkalmazza a jogszabály előírásait, hanem 
tartalmilag is biztosítja annak betartását. 

Dolgozat igyekszik átfogó képet adni a betegjogokból levezethető és 
azokkal összekapcsolódó egészségügyi adatokról. A jogforrási hierarchia 
alapján tág tablóját rajzolja fel a védeni kívánt jogok és ezekből fakadó ada-
tok körének. A tanulmány második fele a betegjogok és egészségügyi adatok 
védelmi hálóját vázolja fel. 

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Médiajog, információs önrendelkezési jog” szekcióban különdíjat ért 
el. Konzulens: Dr. Balogh Zsolt György 
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B. Alapok az egészségügyi adatvédelemhez 

I.   Alapjogok, betegjogok 

Miért fontos, hogy az Alkotmányban szabályozásra kerülő, az egészségügy-
gyel összefüggő alapjogokat számba vegyük, az egészségügyi adatok védel-
méről szóló dolgozatban? Az Alkotmány alapvető jellegéből adódik, hogy 
az összes betegjog levezethető belőle absztrakció nélkül. A betegjogok pedig 
kapcsolatba kerülnek az adatvédelemmel. 

Az élethez és az emberi méltósághoz1 való jogot szubszidiárius jogként 
lehet kezelni. Az emberi élet az embernek, mint legmagasabb rendű élőlény-
nek a létezését jelenti, amely mint fejlődés a megtermékenyüléstől a halálig 
tart. Az emberi méltóság az emberi élet módját, állapotát fejezi ki. Ha sérül 
az egészségügyi adatok védelméhez való jog, akkor az illetéktelenek kezébe 
került adatok miatt sérül az emberi méltósághoz való jog, vagy a helytelenül 
kezelt adatok emberéletbe kerülhetnek. 

A szabad mozgás és tartózkodási hely szabad megválasztásának joga2 az 
ellátás visszautasítása, és az intézmény elhagyásának jogán keresztül kerül 
kapcsolatba az egészségügyi adatok védelmével. E betegjogok gyakorlása 
egészségügyi adatot keletkeztet az egészségügyi dokumentációba való be-
jegyzés során. 

A harmadik alapjog, ami kapcsolatba hozható az egészségüggyel: a sze-
mélyes adatok védelme, mellyel kapcsolatban külön törvény is született.3 Az 
Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméhez való jogot nem csupán a 
hagyományos értelemben vett védelmi jogként értelmezi, ahol az állam fel-
adata a védelem biztosítása, hanem figyelembe veszi annak aktív oldalát is, 
és kimondja, hogy információs önrendelkezési jogként is értelmezhető.4 

Meg kell említeni továbbá az anyák jogát:5 Az állam a szociális ellátó-
rendszer keretében tudja biztosítani az egészségügyi adatok alapján a támo-
gatást. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem: A Magyar Köztársaság 
állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. Az ellátáshoz való 
jogot a társadalombiztosítás útján és szociális intézmények rendszerével 
valósítja meg.”6 Azt, hogy ki jogosult az ellátásra csak az egészségügyi ada-
tok útján lehet megtudni. 

II.   Az egészségügyről szóló törvény7 és a védelem kapcsolata 

Az egyén, az ember szerves része a védelmi rendszernek, tehát saját és má-
sok jogainak a biztosítását aktív magatartásával kell kivívnia. Emellett pasz-
szív magatartásra is köteles, tehát tiszteletben kell tartania mások jogait 
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egészségük megőrzéséhez és védelméhez, s ezáltal mintegy kölcsönös fo-
lyamaton keresztül biztosítódnak az ő saját jogai is. Mások jogainak tiszte-
letben tartása néha csupán az emberi jóindulaton és tisztességen múlik. Az-
óta például, amióta az úgynevezett „lázlapokat” az ágy végére függesztették 
fel, a gyakorlat annyit változott, hogy a nővérszobán őrzik őket, de aki na-
gyon akar, az itt is hozzáférhet; vagy egy üres lappal letakarva akasszák az 
ágy végére, de ez se biztosabb megoldás, mint a régi. Természetesen az ilyen 
eseteket a törvényhozónak mindenkor a lehető legkevesebbre kell csökken-
tenie. Az esetek többségében a beteg annyira hozzászokott a helytelen eljá-
ráshoz, hogy adott helyzetben fel sem merül benne: jogai sérelmet szenved-
nek. Az egészségügyi szolgáltató gyakorlatát, amellyel az egészségügyi ada-
tok védelméhez fűződő jogunkat sérti, szeretném néhány példával illusztrál-
ni. Sérti az egészségügyi adatok védelméhez való jogunkat, ha az 
orvosasszisztens végigkiabálja a folyosón a nevünket. Egyszerű sorszámhú-
zásos módszerrel ki lehetne küszöbölni, illetve az előre bejelentkezéses 
rendszer is megfelelő megoldást nyújtana rá. A másik könnyen megoldható 
probléma, ami gyakran előfordul, hogy a diagnózist a túlzsúfolt folyosón 
közlik az érintettel. Ennek a megoldása az lenne, ha a rendelő ajtaján belülre 
hívnák, és ott mondanák el neki a betegségét. Sokan a vizitek létjogosultsá-
gában is kételkednek. 

Most lássuk a törvény által nevesített jogokat, és ezek kapcsolatát az 
egészségügyi adatokhoz.8 

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog9 
2. Az emberi méltósághoz való jog10 
3. A kapcsolattartás joga11 
4.  Az intézmény elhagyásának a joga12 
5. A tájékoztatáshoz való jog13 
6. Az önrendelkezéshez való jog14 
7. Az ellátás visszautasításának joga15 
8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga16 
9. Az orvosi titoktartáshoz való jog17 
Ad 1) Aki bekerül az egészségügyi szolgáltatóhoz – legyen beteg, vagy 

egészséges –, adatait rögtön felveszik (adatkezelés kezdete), és az egészség-
ügyi adatvédelmi törvény18 hatálya alá kerül, adatai kezelése és védelme 
során e jogszabályt kell alkalmazni. 

Ad 2) Már az Alkotmány vizsgálata során megfigyelhettük, hogy az alap-
törvénnyel minden alapjog, jelen esetben betegjog kapcsolatban áll, illetve 
levezethető belőle. Az adott területen védeni kívánt jogok nagyon tágan 
értelmezhetők, ezért azokat szükséges külön is nevesíteni, így a tartalmuk 
leszűkíthetők és az adott helyzetre konkretizálhatók. Ahhoz, hogy az orvos a 
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betegséget megállapítsa, vizsgálatokra van szükség. Ezek egyrészt különbö-
ző információkat, tehát egészségügyi adatokat eredményeznek,19 másrészt 
ezekhez az információkhoz csak meghatározott vizsgálatokon keresztül jut-
hatunk el, e vizsgálatokat a törvény szóhasználata gyógykezelésként jelöli. 
Röviden: a gyógykezelés (tehát vizsgálat) alapján a gyógykezelő (orvos, 
ápoló) tudomására jutott egészségügyi adat orvosi titoknak minősül.20 A 
gyógykezelés szükségképpen sérti az emberi méltósághoz való jogot, ez a 
sérelem viszont nem jogszabályellenes, hiszen feltétlenül szükséges a helyes 
diagnózis felállításához. 

Ad 3) A kapcsolattartás joga sem a betegellátást, sem a betegtársakat 
nem zavarhatja. Kompromisszumot kell kialakítani a látogatások rendje és 
az egészségügyi intézményben folyó munka zavartalansága között. E jogon 
belül a betegnek joga van az úgynevezett kapcsolat nem tartási jogra is. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy minden, állapotával kapcsolatos információ közlését 
megtilthatja, még azt is, hogy melyik intézetbe kezelik. A törvény lehetősé-
get ad ennek ellenére a beteg érdekében az intézménynek az információk 
bizonyos kör részére történő kiszolgáltatásáról. A betegek nevét és szoba-
számukat a nővérszobában egy táblázatra függesztik fel. Lista készül a ke-
zeltekről, arról, hogy melyik osztályon fekszenek. E lista a portán is megta-
lálható. Adott esetben tehát a portás és a telefonos kisasszony is tud felvilá-
gosítást adni arról, kit és melyik osztályon kezelnek az intézményben. Sok-
szor az egészségügyi szolgáltató sincs tisztában a beteg azon jogával, hogy 
az érintett megtilthatja a bárki részére történő információ kiadást betegségé-
ről, illetve arról, hogy az intézményben tartózkodik. Közvetlen kapcsolatot 
állapíthatunk meg a személyes adatok feletti szabad rendelkezés jogával, 
hiszen a kapcsolattartási jog negatív esete éppen azt testesíti meg, hogy az 
érintett kit kíván kizárni azok köréből, akik az egészségi állapotával kapcso-
latos információk, tehát az egészségügyi adatok megismerésére jogosultak 
lennének. Olyan személyekről beszélünk, akiket az érintett kizár, így az 
egészségügyi szolgáltató semmilyen információt nem adhat ki számukra. 
Nemcsak a beteg, az egészségügyi szolgáltató is korlátozhatja a kapcsolat-
tartás jogát a betegtársak egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes 
jogainak védelmébe érdekében. 
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Ábra 1. 

Kapcsolattartáshoz való jog

85%

15%

Ismeri

Nem ismeri

 
 
Ábra 2. 

Kapcsolat nem tartáshoz való jog

27%

73%

Ismeri

Nem ismeri

 

Ad 4) Egészségügyi adat a bejegyzett távozás ténye. 

Ábra 3. 

Intézmény elhagyásának joga

48%

52%

Ismeri

Nem ismeri

 

Ad 5) Hippokratész szerint „a beteget nem szabad tájékoztatni a jövő veszé-
lyeiről”. Ezzel kapcsolatban ma sem dőlt el egyértelműen, mi a helyes. Né-
hányan úgy gondolják, talán nem is ok nélkül, hogy az orvosi felvilágosítá-
sok kiválthatják a munkájuk bírálatát. Sokan hajlamosak arra, hogy hiányos 
információkból vonjanak le következtetést, vagy egy eset bővebb megisme-
rése után úgy gondolják, „ők akár gyógyítani is tudnak”, de legalábbis a 
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tényleges orvosnál jobban tudják, mire van ismerősüknek, hozzátartozójuk-
nak szüksége. Sok orvos még a mai napig is úgy véli, a betegek túlságosan 
tudatlanok ahhoz, hogy saját érdekükben dönteni tudjanak. A kérdésnek 
viszont nem annak kell lennie, adjunk-e tájékoztatást vagy sem, hanem, 
hogy milyen információkat és hogyan adjunk a beteg tudtára. A felvilágosí-
tás természetesen kizárólag tényeken alapulhat. A legproblémásabb dolog-
nak a gyógyíthatatlan betegek tájékoztatását tartják. Külföldön közlik a ha-
lál várható időpontját is. Valószínűleg mindenki érzi, akkor is, ha nem vilá-
gosítják fel, hogy nincs sok neki hátra, vagy nem lehet meggyógyítani. Va-
jon nem célszerűbb-e a bizonyosság, hogy tudja, megérzései valósak, ha 
orvosa kezében egyértelmű a diagnózis gyógyíthatatlanságára nézve? Etikai 
szempontból igazságosabb, ha tudja mi vár rá, és a szerint intézi ügyeit. Nem 
kell a tájékoztatásnak minden részletre kiterjednie.21 Bizonyított, hogy a 
legtöbb ember számára a bizonytalanság sokkal elviselhetetlenebb, mint a 
tények ismerete. Hozzátartozik ehhez: a betegek általában akarják csak tudni 
az igazat, de ez nem azt jelenti, hogy minden beteg, minden esetben kíváncsi 
a zordon valóságra. Az orvosoknak erre rendkívüli figyelmet kell fordítani-
uk. A tájékoztatás időt, türelmet, fáradságot, kiegyensúlyozott, bizalmon és 
kölcsönös megértésen, egyetértésen alapuló orvos-beteg kapcsolatot igényel. 
Az orvosnak ki kell fürkésznie, a beteg mennyi információt akar tudni, illet-
ve képes befogadni. Láthatjuk, a tájékoztatáshoz való jog hiába az egyik 
alapvető önrendelkezési jog, sokkal összetettebb, mint gondolnánk, és nagy-
ban függ a beteg emocionális állapotától, megfelelő gyakorlása pedig, az 
orvos empátia készségétől.22 Maga az egészségügyi törvény is rögzíti, hogy a 
tájékoztatást a beteg számára egyéniesített formában kell megadni, s a beteg 
csak írásban mondhat le jogáról. Tágabb értelemben a hozzátartozók tájé-
koztatása is ide tartozik. E jog szoros összefüggésben áll az egészségügyi 
dokumentációba való betekintés jogával. 

Ábra 4. 

Tájékoztatáshoz való jog

88%

12%

Ismeri

Nem ismeri

 

Ad 6) Az önrendelkezéshez való jog gyakorlása szorosan összefügg a tájé-
koztatáshoz való jog kérdéskörével. Előfordulhat, hogy a beteg nincs olyan 
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állapotban, hogy ésszerű döntést hozzon. Lehetősége van előre meghatározni 
a döntéshozó személyt, akinek cselekvőképesnek kell lennie. Ez pozitív 
megközelítésnek tekinthető. A negatív megközelítés: a beteg azon hozzátar-
tozói kört jelöli meg, akik nem kaphatnak tájékoztatást állapotáról, és nem 
dönthetnek helyette. Adatvédelmi szempontból az a kérdés tehát, ki szerez-
het tudomást a beteg egészségügyi adatairól, hogy ezek alapján hozzon dön-
tést kezelésével kapcsolatban. 
Ad 7) Az ellátás visszautasításának joga az előbb említett önrendelkezési jog 
egyik külön is nevesített eleme. Ha valaki az ellátást visszautasítja, több 
egészségügyi adat nem keletkezik ugyan, de a korábbiakra továbbra is al-
kalmazni kell az adatvédelem szabályait. 

Ábra 5. 

Ellátás visszautasításának joga

55%

45%

Ismeri

Nem ismeri

 

Ad 8) A beteg személyes adatait, személyazonosítóját, valamint az állapotá-
ra vonatkozó egyéb adatokat egészségügyi intézménybe való felvételekor 
regisztrálják. Ehhez folyamatosan társulnak a beteg ellátására, gyógyítására, 
állapotára vonatkozó egyéb adatok. Az egészségügyi dokumentáció az intéz-
ményé, még a benne szereplő összes adat, információ a gyógyítás alatt álló 
személyé. Megismerheti, milyen módon folyik az adatkezelés, mi a tartalma, 
saját költségén másolatot kérhet, valamint e jogon belül megilleti az, hogy 
távozásakor a rajta végzett kezelésekről tájékoztatót, úgynevezett zárójelen-
tést kapjon. Joga van – mint minden róla kezelt adat esetében – a kiegészí-
tésre, kijavításra. A szabályozás a beteg halála esetén problémásabbá válik. 
Felmerül továbbá a kérdés, hogy az egészségügyi ellátás során mennyire 
tekinthető jogosnak, illetve jogtalannak, ha a beteg csak térítés ellenében 
kaphat másolatot a róla kezelt adatokról. 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga az adatok meg-
ismerésén túl kiterjed az információs önrendelkezési jogra is. Problémát 
okoz az egészségügyi szolgáltatóknak az is, hogy mely dokumentumokat, 
illetve információkat adjanak ki önszántukból, s melyeket csak a beteg kife-
jezett kérésére. 
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Ábra 7. 

Dokumentáció megismeréséhez való jog

60%

40%

Ismeri
Nem ismeri

 

Ad 9) Az egészségügyi adatok védelmének anyajogaként is definiálhatjuk az 
orvosi titoktartáshoz való jogot. Az orvosi titoktartás kiterjed a megbetege-
dés körülményeire (elsősorban a szexuális úton terjedő megbetegedések 
esetén van jelentősége), a vizsgálattal, gyógykezeléssel kapcsolatban megtu-
dott, a betegre vonatkozó minden adatra. Hippokratész esküjébe is beleke-
rült a titoktartás fogalma: „bármit látok vagy hallok kezelés közben vagy a 
gyógyításon kívül az emberek hétköznapi életében, amit kifecsegni nem sza-
bad, arról hallgatok, s mint orvosi titkot megőrzöm”. A titoktartás az embe-
rek közötti bizalom kialakulásának és fenntartásának a része. Minden igazi 
emberi kapcsolat veszélybe kerülne, ha az embereknek nem lehetnének 
olyan titkaik, melyekről csak azok szerezhetnek tudomást, akik előtt azt 
önként feltárták. Minden tény titok tehát, amely megőrzéséhez méltányolható 
ok fűződik, de a titok felfedése a társadalom vagy egy ártatlan harmadik 
személy egészségének védelme szempontjából NEM tekinthető normasér-
tésnek. Harmadik személy védelmének elősegítése érdekében mind erkölcsi-
leg, mind jogilag fel kell menteni az orvost a titoktartási kötelezettség alól. 
A titkokat nem csak felnőtt korúak esetében kell etikailag megőrizni, hanem 
gyakran fiatal korúakat sem szabad kiszolgáltatni másoknak, az ő titkaikat, 
adataikat is védeni kell. Leszögezhetjük: az orvos életkortól függetlenül kö-
teles erkölcsi szempontból a titoktartásra, ha a beteg értelmi képessége ezt 
lehetővé teszi, és megkívánja. 

Ábra 6. 

Orvosi titoktartáshoz való jog
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III.  Az adatvédelemről 

A személyes adatok védelméhez való jog az Alkotmány által deklarált alap-
vető emberi szabadságjog. Kialakulását tekintve a harmadik generációs 
jogok közé tartozik23,tehát a tudomány, az életszínvonal és életvitel fejlődé-
sével összhangban a múlt században alakult ki, napjainkban egyre nagyobb 
jelentőségre fog szert tenni. Az adatokkal való rendelkezés tőkét jelent, s 
ezért védelmük kiemelten fontos. Vannak olyan speciális élethelyzetek, ame-
lyekre nem elégséges egy általános érvényű jogi norma, mint a 1992. évi 
adatvédelmi törvényünk, mert valamilyen okból ezen élethelyzetek különle-
ges elbánást igényelnek. Általános jogpolitikai kérdés az, vajon mely ese-
tekben, mely területeken van feltétlenül szükség speciális, szektorális szabá-
lyozásra.  

Gondoljunk egy képzeletbeli, kellemetlen utazásra. Az ember sokszor ér-
zi magát rosszul, de nem megy orvoshoz, majd elmúlik, gondolja, s otthon 
marad, teát iszik, gyógyfürdőt vesz, pihen. Ezek a szerencsésebb esetek. 
Vannak azonban helyzetek, amikor menni kell, s ennél is rosszabb, ha már a 
kocsiba se tud beülni, hanem egyenesen mentőt kell hívnia. Az embernek 
egyébként sose elég a baja, mint a régi szólás is mondja: „a szegény embert 
még az ág is húzza”. Elmegy a mentőautó, a szomszédok rögtön megkezdik 
a pletykálást. Lehet ez rossz érzés kiváltója, de mennyivel kellemetlenebb, 
ha a kórházi dolgozó, legyen a nővérke, vagy takarítónő viszi haza, például 
egy faluba az információkat. Előfordul természetesen, s ez gyakoribb, hogy 
a „jó szomszédok” szeretnének „információkat” gyűjteni, szerencsére a láz-
lapok (jobb helyeken teljesen) lekerültek az ágyak végéről, így a „gyűjtés” 
jelentősen megnehezült. A jogalkotónak nem lehet más célja, mint az embe-
rekről való gondoskodás keretében az információkkal való etikailag helyes, 
de egyben a szükségletekhez mért megfelelő bánásmód kialakítása. Így az 
adatvédelmi törvény kimondja: „személyes adatával mindenki maga rendel-
kezzen”.24 

Melyek azok a területek, melyekre az adatvédelem kiterjed? Azt mond-
hatjuk, hogy az adat felvételétől kezdve a megsemmisítéséig tartó folyamat 
egészének védelem alá kell esnie.25 

Az érintett jogait a törvény határozza meg. Az Eüak. felsorolja azokat a 
személyeket, illetve szerveket, akik adatok kezelésére, illetve továbbítására 
jogosultak.26 A védelem szempontjából rendkívül fontos annak tisztázása, 
hogy aki ellen panasz érkezik az jogosult-e egyáltalán az adattal való bármi-
nemű érintkezésre? Az adatok nyilvántartásának jogszerűsége nélkülözhetet-
len a védelem szempontjából. Az egészségügyi dokumentációt 30, míg a 
zárójelentést 50 évig kell megőrizni. Ha tudományos szempontból jelentős 
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adatokról van szó, akkor továbbítani kell a Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum, Levéltár és Könyvtár részére.27 1999-ben született rendelet28 az iratke-
zelési folyamat jogszerűségéről. Probléma a nem számítógépes rendszerben 
regisztrált, tárolt adatokkal kapcsolatban merül fel. A kartonoknak a megőr-
zése szinte lehetetlen a törvényben meghatározott ideig és ugyanakkor a 
megfelelő védelem biztosításával. Erre példa lehet, hogy az iratok tárolására 
szolgáló szekrényt az egészségügyi szolgáltató épületének felújítása során a 
nyitott körfolyóson helyezték el, mindenféle zár nélkül, így az épületen dol-
gozó munkások könnyedén megismerhették azok tartalmát. 

C. Az egészségügyi hálózat adatkezelő szervei, és a védelmi  
rendszer 

I.   Általános áttekintés az egészségügyön kívüli adatkezelésről 

Betegnek29 minősül a sportorvosi vizsgálaton, az alkalmassági vizsgálaton 
résztvevő, a szülő nő és újszülöttje is. Természetbeni és pénzbeli ellátásra 
való jogosultságot az egészségügyi adatok alapján állapítják meg. Az adat-
kezelés jogszerűségének maradéktalanul érvényesülnie kell. A személyes 
szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény 
vezetője és a jegyző vezet nyilvántartást,30 kezeli az adatokat. Tágabb érte-
lemben a munkáltatók, illetve a társadalombiztosítási szervek adatkezelését 
is vizsgálat alá kellene vonnunk, a baleseti egészségügyi járadék, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti egészségügyi szolgál-
tatás szemszögéből. 

A jogharmonizáció kérdései felmerülnek e törvény esetében is. Eric 
Stauder fordult az Európai Bírósághoz, mivel egy Bizottsági határozat német 
nyelvű szövege eltért a többi hivatalos nyelvű szövegtől. Németországban a 
rászorultak azonosítására a nevet követelték meg kifejezetten, míg a többi 
országban vagylagosan lehetett választani más természetes azonosítók közül, 
így a név, lakhely, születési hely és idő. Herr Stauder sérelmezte a határozat 
szövegében a szűkítést, és azt, hogy ezáltal mindenki tudja, ő rászoruló.31 A 
kérdés az, nem lenne e tisztességesebb az ember egyéb személyi adatait 
használni a neve, és címe helyett, mind a szociális ellátásban, mind a ki-
mondottan egészségügyi ellátásban? Így teljesen biztosított lenne a diszkré-
ció a rászorulók számára. 

A nyolcvanas évek végén Miskolcon kidolgozták a Városi Információs 
Rendszert (VIR), ahova a város összes hatósága eljuttatta a város lakóiról 
tudomására jutott összes adatot, közműtérképen bejelölték a lakóhelyet, 
feltűntették a születési időt, iskolai, munkahelyi, egészségügyi adatokat. Az 
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itt elért eredményeket körülbelül még 15–20 helyen alkalmazták. Természe-
tesen az adatvédelmi törvény hatálybalépésével meg kellett szüntetni.32 

A VIR nélkül is megvalósulhat célhoz nem kötött adatfelhasználás, még-
hozzá a személyi szám használatával, ezért az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy „a korlátozás nélkül használható, általános és egységes személy-
azonosító jel alkotmányellenes”, tehát elvileg korlátok között alkalmazható. 
Napjainkban minden nemű felhasználásától eltekintettek, úgy érzem szere-
pét a személyigazolvány szám, illetve az adóazonosító jel vette át, megérzé-
sem szerint szintén alkotmányellenesen, hiszen az egyén ezek alapján kétsé-
get kizáróan beazonosítható. 

II.   A panaszkivizsgálás rendje 

Adekvát módon nem lehet egymástól elkülöníteni azokat a fórumokat, ame-
lyekhez csak az egészségügyi adatok védelmével kapcsolatos panaszokkal 
lehet fordulni (kivétel: az adatvédelmi felelős intézménye), azoktól, amelyek 
a többi betegjog sérelme esetén szolgálnak jogorvoslattal. Az elkülönítés 
lehetetlensége abban rejlik, hogy a betegjogok védelme területének az 
egészségügyi adatok védelme csak egy részeleme, akkor is, ha áthatja, ha 
szoros kapcsolatot tart fenn a többi, betegeket megillető joggal. Mindegyik 
betegjogban benne rejlik az egészségügyi adatok védelmének a kérdése, így 
a jogorvoslati, panaszkivizsgálási fórumok is azonosak. 

Az emberek nem ismerik a jogaikat megfelelőképpen, egyelőre nincsenek 
még tisztába az egészségügyi adatok adta visszaélések jelentőségének nagy-
ságával, a mindennapi ember nem tudja, egy-egy egészségére vonatkozó 
adatból mennyi fontos információ megtudható róla, amelyek számára esetleg 
diszkriminatív hatással lehetnek. Meg tudunk különböztetni belső és külső 
védelmi elemeket. A belső védelmi „háló” elemei valamilyen jogviszonyban 
állnak a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézménnyel, míg a külső „háló” 
elemei és a felek között az eljárás megindításával keletkezik jogviszony. 

Intézményen belül: Intézményen kívüli: 
1.  Intézményvezető 1. Betegjogi képviselő 

2.  Adatvédelmi felelős 2. Mediátor 
3.  Kórházi felügyelő tanács 3. Országgyűlési Biztos33 
4. Kórházi etikai bizottság 4. Bíróság34 
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1.  Egészségügyi adatok „belső” védelmi hálója 

a) Az adatvédelmi felelős35 

Az adatvédelmi felelős36 alkalmazását az egészségügyi adatok védelméről 
szóló törvény írja elő minden olyan esetben, amikor a munkáltató egészség-
ügyi ellátó intézmény egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztat. 
Adatkezelést végezhet a betegellátó, tehát az orvos, a nővér, az érintett 
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógy-
szerész, az intézményvezető,37 valamint az intézményvezető vagy az adatvé-
delmi felelős által megbízott személy (megbízott adatkezelő). Feladatait az 
intézményvezető jogköréből veszi át, így: 

a)  gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról, 
b)  ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók tevékenységét, 
c)  kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifej-
lesztett új technológiák és eszközök alkalmazását, 
d)  biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó szemé-
lyek adatkezelési oktatását, 
e)  tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba való 
betekintés jogát.38 

Az adatvédelmi felelős további feladatai az adatvédelmi szabályzatban ke-
rülhetnek megfogalmazásra. Adatvédelmi felelősnek szakorvos szakképesí-
téssel rendelkező orvos, legalább két év joggyakorlattal rendelkező jogi 
egyetemi végzettségű személy, vagy felsőfokú végzettségű, az egészségügyi 
adatkezelésben legalább két év gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki.39 

Sajnálatos tény, hogy az adatvédelmi felelős létezését és tevékenységét 
az egészségügyi szolgáltatók nem veszik komolyan. Legtöbbször az egész-
ségügyi szolgáltatónál működő orvoskollégát nevezik ki adatvédelmi fele-
lősnek, így bizonyos szempontok szerint érthető szakmai szolidaritás meg-
nehezíti például a bizonyíték-felvételt. Számos probléma merül fel a számí-
tógépes nyilvántartással kapcsolatban a számítógéppark hiányosságai, illetve 
a szakmai ismeretek hiányos volta miatt. 

b) A kórházi felügyelő tanács40 

A kórház orvosszakmai vezetőjének hatáskörébe tartozik a felügyelő tanács 
megalakulásának megszervezése. Az egyik feladata, hogy biztosítsa a kap-
csolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között, és képvise-
li az érintett lakosság érdekeit az intézmény működésében.41 A létrehozásá-
ról szóló rendelet megállapítja azokat a jogosultságokat, amelyek feladatai 
ellátása érdekében garanciális jelentőségűek lehetnek. A betegek jogai vé-
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delme érdekében ez az intézmény is fontos szerepet játszhat, így az egész-
ségügyi adatok védelme területén is, mint az intézmény működésének egyik 
őre. 

c) A kórházi etikai bizottságok42 

Hazánkban az ötvenes évek derekán alakultak etikai bizottságok azzal a 
céllal, hogy harcoljanak a hálapénz ellen, és érdekvédelmet biztosítsanak a 
megalapozatlanul megvádolt orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak. A 
bizottságok általában havonta üléseznek. A bizottsági tagok semmiféle jutta-
tásban nem részesülnek, még az utazási költségeiket is maguk fedezik. Ma 
az etikai bizottság43 tagjainak megbízatása négy évre szól, saját ügyrendje 
alapján működik. Hivatalból, vagy az érintett kezdeményezésére jár el, a 
róla szóló rendeletben feladatköre nincs tisztázva. A média közvéleményt 
formáló szerepe sokkal jelentősebb a bizottságokénál. 

2.  Egészségügyi adatok „külső” védelmi hálója 

a) Betegjogi képviselő44 

A betegjogi képviselet nem egy új intézmény, de törvényileg szabályozott 
formája a kilencvenes évek végén alakult ki. A betegjogi képviselők 2000 
júliusában léptek hivatalba. Megyénként általában két-három képviselő dol-
gozik, ezért több intézmény tartozik egy-egy képviselőhöz.45 

Betegjogi képviselő46 egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező, 
büntetlen előéletű személy lehet, aki a meghatározott tanfolyamot elvégezte, 
és sikeres vizsgát tett. A betegjogi képviselő az ÁNTSZ megyei vagy főváro-
si intézetével állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban. A betegjogi kép-
viselő munkáját a Betegjogi Koordinátori Tanács segítette. 

A képviselő emberi arcot jelent az egészségügy gyakran személytelen 
rendszerében. Kommunikációs csatornát kell biztosítani orvos és betege 
között, az egészségügyi intézmény és a páciens között. A beteg gyakran oly 
mértékben nem érti meg kezelőjét, hogy nem tud megválaszolható kérdést 
feltenni. A betegjogi képviselőnek be kell töltenie a tolmács szerepét, hiszen 
szerintem egy orvostól – figyelemmel a különböző társadalmi rétegek, kü-
lönböző műveltségi szintjére – nem kívánhatjuk, hogy minden esetben, eset-
leg két műtét között rájöjjön, mit is akar kérdezni a beteg. Ezzel szemben az 
sem megengedhető, hogy a páciens ne kapja meg az őt megillető informáci-
ókat a betegségéről. Ilyen helyzetekben tölti be a betegjogi képviselő a 
„híd”  szerepét. Segít megfogalmazni a beteg panaszait és így szakszerű 
formában tárható az orvos elé, aki így könnyen megérti, és megválaszolja. A 
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rendszer jobbá, hatékonyabbá tétele érdekében nem az ÁNTSZ égisze alatt 
kellene működniük a betegjogi képviselőknek, hanem egy egészségügyi 
ombudsman vezetésével. Ezen intézmény megalkotására lehetőséget ad az 
Alkotmányunk is: 32/B. § (4) bekezdés második fordulat „az Országgyűlés 
egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztost is választhat.” Szükség 
lenne ezen túlmenően megyei és országos szinten betegjogi irodákra, ame-
lyek az adminisztráció hatékonyságát biztosítanák. 

2004. januárjában47 Dr. Csehák Judit elnökletével egy közalapítványt48 
hoztak létre, amely a betegjogi képviselők működését irányítja, összefogja. 
A közalapítvány alapításának oka az volt, hogy az ÁNTSZ felügyelete alatti 
működést nem találták jogszerűnek, hiszen a betegjogi képviselőknek füg-
getlennek kell lenniük. 

Az egészségügyben „közlekedési rendőr”  szerep jut a betegjogi képvise-
lőnek, mind a betegeket, mind az egészségügyi szolgáltatót koordinálhatja a 
helyes megoldások felé. A legtöbb panaszos orvosi műhibagyanús üggyel áll 
elő. Előfordul, hogy miután a képviselőnél kibeszélhették magukat, elállnak 
további pereskedési vagy egyéb szándékuktól. A panaszosokra jellemző az 
is, hogy sokszor nem abban az egészségügyi intézményben keresik meg a 
betegjogi képviselőt, ahol a sérelem érte őket, mert nem akarják, hogy valaki 
meglássa őket, félnek, hogy még rosszabbul bánnak velük, mint a sérelem 
felmerülésekor. 

Ábra 8. 
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b) Mediátor 

A betegjogi képviselet és a közvetítő eljárás nem összekeverendő fogalmak, 
hiszen két különböző intézményt takarnak. A mediáció fogalma:49 a jogviták 
feloldásának peren kívüli útja, amelyben a felek közötti egyezség kialakítá-
sát közvetítő – mediátor – segíti. A mediáció a kölcsönös engedmények ki-
alakításának az eljárása, nem feltétlenül jelent jogilag kötött eljárási rendet. 
A mediátor mindkét féllel kapcsolatban áll, egyik által sem befolyásolható. 

A mediációs eljárás nagy jelentősége, hogy tehermentesíti a bíróságokat. 
Kiemelném azt is, a rendszer ismertté válásával olyanok is érvényesíthetik 
és érvényesítik majd a jogaikat, akik érezték ugyan hátrányos helyzetüket, a 
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velük szemben fennálló igazságtalanságot, de a hosszadalmas, költséges 
bírósági eljárást nem merték igénybe venni. Törvény Magyarországon 2000-
ben született az egészségügyi közvetítő eljárásról.50 Ahhoz, hogy valaki be-
kerülhessen a közvetítők névjegyzékébe, három lépcsőfokos skálának kell 
megfelelnie.51 A közvetítői eljárás során keletkezett iratokat a kamara az 
eljárás befejezését követő 10 évig megőrzi. Az iratok őrzése során az egész-
ségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell meg-
felelően alkalmazni. 
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Kocsis Miklós 

Az önkormányzati képviselő-testület  
feloszlatása az alkotmánybírósági jogfejlesztés  

tükrében* 

I. A témaválasztásról 

Jelen tanulmány célja, hogy a címben jelzett alkotmánybírósági hatáskör 
gyakorlásának vizsgálata alapján érzékelhetővé tegye az Alkotmánybíróság 
jogfejlesztő szerepének jelentőségét a magyar közjogi rendszerben. Az Al-
kotmánybíróság másfél évtizedes gyakorlata során mindezidáig három alka-
lommal nyilvánított véleményt önkormányzati képviselő-testület feloszlatá-
sára irányuló kormány-előterjesztésről.1 A testület erre irányuló hatáskör-
ének hatályos szabályozása számos elméleti kérdést vet fel, melyre azonban 
a szakirodalom – a szerző véleménye szerint – nem fordított kellő figyel-
met.2 Az alábbiakban a dolgozat vázolni igyekszik a hatáskör szabályozását, 
az ebből fakadó elméleti-gyakorlati problémákat, valamint röviden elemzi az 
Alkotmánybíróság gyakorlatát. A gyakorlat elemzésének elsődleges szem-
pontja, hogy felhívja a figyelmet az Alkotmánybíróság jogfejlesztő szerepé-
nek jelentőségére. A szerző − nem kívánva megelőlegezni a konklúziót − 
ehelyütt csupán utalni szándékszik arra, hogy az Alkotmánybíróság gyakor-
lata e tekintetben − sajnálatosan − inkább a jogfejlesztés elmulasztásához áll 
közelebb. Megfontolás tárgyává teszi egyúttal azt is, mennyiben „köszönhe-
tő” ez a szabályozás hiányosságainak. 

II. Az alkotmánybírósági jogfejlesztéssel kapcsolatos elméleti  
alapvetések 

Chronowski Nóra és Illéssy István közös tanulmányukban idézik Visegrády 
Antalnak azt a megállapítását, amely szerint „a jogfejlesztés olyan jogi moz-
gásfolyamatot jelent, amelynek eredményeképpen – kifejezett jogalkotói 
tevékenység és akarat nélkül – a változó társadalmi-gazdasági viszonyokkal 
adekvátabb jogi tartalom születik”.3 Állítják emellett, hogy „az Alkotmány-
bíróság jogfejlesztő szerepe az alkotmányos jogállamiság és a plurális de-
mokrácia intézményrendszerének kiépítése szempontjából elvitathatatlan”.4 

                                      
* E tanulmány a témában írt Alkotmányjogi Diákköri dolgozaton alapul. Konzulens: 

Dr. Chronowski Nóra 
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Álláspontjuk elsősorban azért helyeselhető, mert az Alkotmánybíróság „ko-
rábbi határozatokra hivatkozva hozza meg újabb döntéseit”,5 megtartva a 
korábbi ítéletek elvi alapjait. Az egymásra épülő ítéletek rendszeréből leszű-
rődő, csiszolódó elvi tételek messzemenőkig alkalmasak arra, hogy hozzájá-
ruljanak az Alkotmánybíróság által gyakran hangoztatott „jogállamépítés” 
munkálataihoz. A teljesség érdekében szükséges megjegyezni azt is, hogy 
ugyancsak jogfejlesztésnek minősíthető az Alkotmánybíróságnak az az eljá-
rása, amikor „tartalmasabb, koherensebb, korszerűbb, alkotmányosabb érve-
léssel – esetleg a megalapozott kritikák hatására – megváltoztatja korábbi 
döntését”.6 A jogrendszer tökéletesedése tehát mindkét esetben megvalósul-
hat. 

Az Alkotmánybíróság államszervezetre vonatkozó jogfejlesztő gyakorla-
tát – véleményem szerint – két csoportba sorolhatjuk: tipikusnak minősíthető 
az az eset, amikor az Alkotmánybíróság határozatában valamely alkotmányi 
alapelv tartalmát bontja ki, tölti meg tartalommal.7 E tevékenységének ered-
ménye – nevezzük jogelv-fejlesztésnek – kihatással lehet a jogrendszer va-
lamennyi szegmensére. Speciálisnak minősíthető ehhez képest az Alkot-
mánybíróságnak az egyes jogintézményekkel kapcsolatos jogfejlesztő gya-
korlata. Ekkor ugyanis nem generálisan, az alkotmányos berendezkedés egé-
szére vonatkozóan végez jog(elv)fejlesztést, hanem egy konkrét – adott eset-
ben alkotmányos – intézmény kapcsán. Ennek jelentősége ugyancsak nem 
becsülhető le. Az Alkotmánybíróságnak működése megkezdésétől napjain-
kig alkalma nyílt kifejteni véleményét majdnem minden alkotmányos intéz-
ménnyel kapcsolatban. Ennek során számos olyan megállapítást tett, amely 
jelentős mértékben hozzájárult a közjogi rendszer fejlődéséhez.8 A tanul-
mány az alábbiakban az önkormányzati képviselő-testület feloszlatásával 
kapcsolatos eljárás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemzése során ez 
utóbbi esetre kíván példát szolgáltatni. Egyúttal megpróbálja felhívni a fi-
gyelmet az ’állatorvosi ló’ szerepét betöltő alkotmánybírósági hatáskörrel 
kapcsolatos, a szakirodalomban nem kellően megérlelt problematikára is. 

III. A hatáskör hatályos szabályozása 

1. Alkotmányi rendelkezések 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a to-
vábbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdésének l) pontja kimondja, hogy 
„(az Országgyűlés)… a Kormánynak – az Alkotmánybíróság véleményének 
kikérése után előterjesztett – javaslatára feloszlatja azt a helyi képviselő-
testületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes.” 
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Az idézett rendelkezés az Alkotmánynak az Országgyűlésről szóló II. fe-
jezetében kapott helyet. Megállapítható, hogy a Kormány csak abban az 
esetben nyújthatja be feloszlatási javaslatát az Országgyűléshez, ha az Al-
kotmánybíróság véleményét már beszerezte. A bíróság szemszögéből vizs-
gálva a kérdést: az Alkotmány hatáskört nevesít a testület számára, melynek 
gyakorlása során – rendeltetésével összhangban – az alkotmányosság kérdé-
sének egy speciális dimenziójáról jogosult – és köteles – megnyilatkozni. 

2. Törvényi rendelkezések 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 93. § (2) bekezdése megismétli az Alkotmányban leírtakat, s végrehaj-
tási jellegű rendelkezésként megfogalmazza, hogy „ha az Országgyűlés az 
önkormányzati képviselő-testületet feloszlatja, egyidejűleg 30 napon belüli 
időpontra kitűzi az időközi választás.” 

Az Ötv. 114. §-a (a Záró rendelkezések között) kimondja, hogy „az Al-
kotmánybíróság – a Kormány indítványa alapján – véleményt nyilvánít a 
helyi képviselő-testület működésének alkotmányellenességéről.” Ez utóbbi 
megfogalmazás az Alkotmánybíróság feladatának konkrét megfogalmazása, 
amely összhangban áll az 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 
1. § h) pontjában foglaltakkal, amely szerint az Alkotmánybíróság eljár 
„mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.” 

3. Jogalkotástani megállapítások 

A feloszlatásra irányuló kormány-előterjesztés véleményezésének jogi kör-
nyezetének rövid áttekintése9 után legalábbis aggályosnak minősíthető a 
szabályozás helye és esetlegesen a szabályozás szintje is. Nem felel meg a 
jogállami jogalkotás követelményeinek az, hogy egy alkotmányos szervre 
vonatkozó hatásköri rendelkezés bármely – akár kétharmados – törvény ’zá-
ró rendelkezései’ között kapjon csak helyet. Ez a megoldás ugyanis nagyban 
nehezíti a jogrendszer átláthatóságát, „a jog megismerhetőségét”, amely a 
jogbiztonság fogalmának egyik lényeges eleme.10 

Az Alkotmány az Országgyűlésről szóló fejezetben említi a kérdést, az 
Alkotmánybíróságról szóló fejezet azonban nem nevesíti. Nagyobb problé-
mának minősíthető, hogy az Abtv. is hallgat róla, habár – mint említettük – 
az Alkotmányban szerepel. A testület gyakorlata e feladat- és hatáskört „h”-s 
ügyként kezeli, vagyis olyanként, amelyet törvény utal a testület hatáskörébe 
(utalva rendszerint az Ötv. inkriminált 114. §-ára). 

Összességében elmondható, hogy a vonatkozó rendelkezések jogrend-
szeren belüli elhelyezése akkor is módosítást igényel, ha a jogintézmény 
lényegileg változatlan marad. Szükségesnek látszik az Ötv. 114. §-ának tör-
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vényen belüli „áthelyezése” (pl. az önkormányzati jogok védelméről szóló 
fejezetbe), ha azonban az alkotmányozó hatalom az alaptörvény módosításá-
ra, esetlegesen új alkotmány megalkotására tesz kísérletet,11 célszerűnek 
látszana a hatáskör alaptörvényi szintű deklarálása (az Alkotmánybíróság 
többi hatáskörével egyetemben, azok között). Ennek megvalósulása esetén 
elkerülhető lenne annak a veszélye, hogy a törvényhozó a számára „kelle-
metlen” alkotmánybírósági hatásköröket egészen egyszerűen megszüntesse. 
Az Alkotmányban szereplő taxatív felsorolás egyúttal annak is elejét venné, 
hogy a törvényhozó – az előbb említettel azonos eredményű tettel – felesle-
ges hatáskörökkel terhelje meg az Alkotmánybíróságot.12 E kérdéskört érinti 
Kilényi Géza is, aki a témával foglalkozó kitűnő írásában egészen egyszerű-
en megállapítja, hogy az „Alkotmánybíróság hatásköreinek megállapítása 
van olyan jelentős kérdés, hogy belefér az alkotmányba”.13 Kiváló megol-
dásnak, egyben telitalálatnak minősíti a „bolgár modellt”, „amelynek az a 
lényege: az alkotmány kimerítően felsorolja az Alkotmánybíróság hatáskö-
rébe tartozó ügyeket, s egyben kimondja, hogy ezt a zárt listát törvény nem 
bővítheti és nem szűkítheti”.14 A fent említettekkel egybehangzóan foglalt 
állást a kérdésben maga az Alkotmánybíróság is. 4/1997. (I. 22.) AB határo-
zatában kimondta, hogy „az alkotmánybíráskodás sajátos minőségét adó 
hatáskör(ök) alkotmányba foglalása (…) elengedhetetlen. Az alkotmányozás 
körülményeinek tudható be, hogy a magyar Alkotmányba csak a legalapve-
tőbb hatáskör került be. A többi hatáskör alkotmányba foglalása is – ahogy 
az az újabb alkotmánybíróságok esetében általános – garanciális jelentőségű 
és kívánatos”.15 Ezt az állítást továbbfejlesztve állapította meg a 66/1997. 
(XII. 29.) AB határozat, hogy „a jogállamban az Alkotmánybíróság hatás-
körének a klasszikus alkotmányos szervekkel azonos alkotmányos védelmet 
kell biztosítani. Ezzel elkerülhető, hogy az Alkotmánybíróság határozatai 
nyomán aktuális politikai érdekek alapján, gyakorlati kormányzati megfon-
tolások az elsődleges megoldást alkotmánybírósági hatáskör-felülvizsgá-
latban keressék”.16 

IV. A képviselő-testület feloszlatásának elméleti kérdései 

Tilk Péter szerint „a képviselő-testület feloszlatásának véleményezése több 
olyan jellemzővel rendelkezik, amely az Alkotmánybíróság jogállásával, 
rendeltetésével és működési elveivel összeegyeztethetetlen”.17 E jellemzők 
közül a legjelentősebb az Alkotmánybíróság döntésének formájával kapcso-
latos. Következetes az alkotmánybírósági gyakorlat a tekintetben, hogy a 
képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatos előterjesztésre adott válaszát 
ún. „véleményt nyilvánító határozatban” fogalmazza meg. Erdei Árpád al-
kotmánybíró a 24/2000. (VII. 6.) AB határozathoz fűzött különvélemény-
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ében 18 hangsúlyozza, hogy „a ’véleménynyilvánító határozat’ megjelölés 
ellentmondásos, nevezetesen a nem kötelező erő és kötelező erő közötti el-
lentmondást fejezi ki”.19 Felfogása szerint „a képviselő-testület feloszlatásá-
val kapcsolatos alkotmánybírósági vélemény nem jelenhet meg határozat 
formájában”,20 tekintettel arra, hogy – mint hangsúlyozza – az Alkotmánybí-
róságnak ebben az eljárásban kinyilvánított álláspontja sem az Országgyűlés, 
sem a Kormány vonatkozásában nem rendelkezik kötelező erővel. A visszás 
helyzet Erdei Árpád alkotmánybíró szerint akkor lenne elkerülhető, ha „az 
Alkotmánybíróság ’véleménye’ a valóságos helyzetnek megfelelően e meg-
jelölést viselné a címében is”.21 Az elmondottakkal ellentétes álláspontot 
képvisel Tilk Péter,22 aki szerint „a ’véleményt nyilvánít’ kitétel nyelvtani 
értelmezéséből nem következik feltétlenül, hogy a testület állásfoglalása ne 
kötné az Országgyűlést. E megfogalmazás kizárólag arra utal, hogy a végső 
döntés nem az Alkotmánybíróság hatásköre”.23 Véleményem szerint nem 
hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy amennyiben az Alkot-
mánybíróság véleményének nem tulajdonítanánk kötelező erőt, úgy érdem-
ben feleslegessé válna a testület közreműködése a feloszlatásra irányuló 
eljárásban: az alkotmánybírósági vélemény − Szalai Éva szavaival élve – 
„eljárási kellékké”24 degradálódna. A magam részéről nem osztom Szalai 
Évának sem a hatáskörre vonatkozó idézett megfogalmazását, sem a hatás-
körre vonatkozó szemléletéből fakadó azon nézetét, miszerint a Kormánynak 
csupán „eljárási kötelezettsége”, hogy a feloszlatási javaslat előterjesztése 
előtt kikérje az Alkotmánybíróság véleményét. Álláspontom szerint ez az 
„eljárási kötelezettség” a hatályos szabályozásban a procedúra legjelentő-
sebb mozzanata. 

Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül, hogy − ha speciális körülmé-
nyek között is, de − alkotmányellenesség megállapításáról beszélünk. Erre 
pedig kizárólag az Alkotmánybíróság jogosult. Holló András hangsúlyozza, 
hogy „az Alkotmánybíróságnak az Alkotmányban biztosított joga van az 
Alkotmánynak való megfelelést vizsgálni, az értékelést kötelező erővel (az 
Alkotmány erejénél fogva) kimondani: végső fokon meghatározni az alkot-
mányosságot”.25 Megfordítva az állítást (figyelembe véve az Alkotmánybí-
róság államszervezetben elfoglalt helyét) megállapítható: csak és kizárólag 
az Alkotmánybíróságnak van – Holló András szavaival élve – „Alkotmány-
ban biztosított joga” az Alkotmánynak való megfelelést vizsgálni. Ezzel – 
nézetem szerint – ellentétes lenne annak elfogadása, hogy az Alkotmánybí-
róság – alkotmányossági kérdésben kialakított – véleménye nem kötné a 
döntésre jogosult Országgyűlést, egyúttal a testület „alkotmányvédő funkció-
jának eredményessége e tekintetben a nullára redukálódna”.26 

A teljesség kedvéért szükséges megjegyezni az egyébként az Alkot-
mánybíróság ’véleményének’ kötelező volta mellett meggyőzően érvelő Tilk 
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Péternek azt a kitételét, miszerint „amennyiben az Alkotmánybíróság úgy 
határoz, hogy adott szempontok esetén a képviselő-testület működése alkot-
mányellenes, az Országgyűlés ekkor – de kizárólag csak ekkor – mérlegelhet 
a feloszlatás kérdésében, meghatározott feltételek megléte esetén”.27 E felté-
telek közé az alkotmányellenes működés időközbeni megszűnését, valamint 
az önkormányzati választások rendkívüli közelségét sorolja.28 Ez utóbbi eset 
kapcsán kifejezi, hogy „az alkotmányellenes működés, amennyiben műkö-
désről egyáltalán lehet beszélni, esetenként mégis jobb lehet, mint a műkö-
dés teljes hiánya”.29 Ez utóbbi állítás mindenképpen megfontolandó, különö-
sen annak fényében, hogy lényegi különbség mutatható ki a Tilk Péter által 
említett két feltétel között. Az alkotmányellenes működés időközbeni meg-
szűnése (vagy a működés helyreállása) esetén az Országgyűlés szempontjá-
ból a dilemma valóban leegyszerűsödik: ekkor ugyanis az Alkotmánybíró-
ságnak az ügy kapcsán kifejtett elvi állásfoglalása a konkrét esetre vonatkoz-
tatva a körülmények megváltozásából kifolyólag egészen egyszerűen nem 
alkalmazható (ti. az inkriminált képviselő-testület nem felel meg az alkot-
mányellenes működés kritériumainak), így tehát el lehet tekinteni a feloszla-
tástól.30 Másként minősíthető azonban a másodikként említett feltétel, misze-
rint az önkormányzati választások rendkívüli közelsége megalapozhatja a 
’fel nem oszlatást’. Ebben az esetben ugyanis az a helyzet állna elő, hogy az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősíti egy képviselő-testület mű-
ködését, a feloszlatással kapcsolatos döntésre jogosult Országgyűlés pedig 
’alkotmányon kívüli’ szempontok alapján ezt az állásfoglalást figyelmen 
kívül hagyná. Álláspontom szerint az Alkotmányban szabályozott közjogi 
intézmény (ti. az önkormányzati képviselő-testület feloszlatása) funkciójá-
nak betöltéséhez elengedhetetlen, hogy az ne rendeljük alá semmifajta olyan 
szempontrendszernek, amely az érdemi (jog)kérdésekre nincs kihatással. 
Nem kérdéses, hogy az önkormányzati választások közelsége folytán a fel-
oszlatás nehezen indokolható költségeket eredményezhet, ez azonban nem 
adhat mérlegelésre alapot az Országgyűlésnek. Ebben az esetben sérülhet 
általánosságban az alkotmányosság, valamint a jogbiztonság is. Az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy a jogbiztonság nem csupán az egyes nor-
mák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésé-
nek kiszámíthatóságát is”.31  
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V. Az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlata 

1. A tényállások 

a) Tiszaderzs 

Az Alkotmánybíróságnak első ízben 1992-ben, az ún. Tiszaderzs-ügyben 
kellett szembenéznie a számára biztosított hatáskör visszásságaival. A Kor-
mány által előterjesztett tényállás szerint a nagyközség polgármestere és 
képviselő-testülete közötti ellentét következtében a testület fél éven keresztül 
nem tartott ülést, így az önkormányzat működésképtelenné vált, hiszen így 
elmaradt számos olyan döntés meghozatala, amely a helyi közügyek vitelé-
hez elengedhetetlen. 

b) Hódmezővásárhely 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-
testületének feloszlatása tárgyában a Kormány abban a kérdésben kérte az 
Alkotmánybíróság véleményét, hogy „alkotmányellenesen működik-e a köz-
gyűlés, ha munkáltatói jogaival visszaélve, e jogokat nem rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolva a polgármestert tartósan, lényegében határozatlan 
időre felfüggeszti közszolgálati jogviszonyából, ezzel megakadályozva, 
hogy a választópolgárok által közvetlenül megválasztott polgármester mind 
a választott tisztségéből, mind a közszolgálati jogviszonyából eredő feladata-
it ellássa, jogszabályban megállapított hatásköreit gyakorolja.”32 

c) Tápiószele 

A legutóbbi, helyi képviselő-testület alkotmányellenes működésének véle-
ményezésére irányuló indítványában a Kormány kifejtette, hogy a tápiószelei 
önkormányzat „működőképessége nem biztosított, az Önkormányzat képvi-
selő-testülete 2003. októbere óta csupán egy ülést tartott, és a jövőben sincs 
remény arra, hogy gyakorolja feladat- és hatásköreit. Ezért a választópolgár-
ok az önkormányzáshoz való jogukat gyakorolni nem tudják, hiányoznak a 
zavartalan, és a képviselő-testület folyamatos működéséhez szükséges alap-
vető döntések, továbbá nem biztosítható az Önkormányzat által fenntartott 
intézmények működése sem.”33 

2. Általános megállapítások 

Az ügyek közös vonása, hogy az alkotmányellenes működés előidéző oka 
mindhárom esetben a képviselő-testületen belüli konfliktus, illetőleg a pol-
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gármester és a képviselő-testület ellentéte. Megfontolandó, hogy e rendsze-
rint (a három ügyből kettőben egyértelműen) személyes jellegű problémák 
milyen következménnyel járnak a helyi önkormányzat működőképessége 
tekintetében (ti. a feloszlatást követő időközi választások „időrabló hatása”, 
stb.). Politikai jellegű eszmefuttatást igényelne annak megállapítása, hogy az 
ilyen jellegű, a helyi önkormányzáshoz való alkotmányos jog sérelmével 
járó esetek mennyiben szankcionálhatóak. Meglátásom szerint a probléma 
pusztán politikai síkon vizsgálható – megválasztják-e az állampolgárok is-
mételten a „problémás” képviselőt/polgármestert? −, ezért a dolgozatban 
ennek a kérdésnek mélyebb vizsgálatától eltekintek. Szükségesnek tartom 
azonban megjegyezni, hogy a hatáskörre vonatkozó szabályozás újragondo-
lásakor erre a körülményre tekintettel kell lenni. Az alkotmányozó és a tör-
vényhozó számára nem lehet mellékes annak vizsgálata, hogy célszerű-e 
gyakorlatilag az egész „államgépezet” működésbe hozása bizonyíthatóan 
emberi, személyes indíttatású konfliktusok okán. Ez csupán a már említett 
alkotmányossági kérdések felvetődésével indokolható. Megfontolandó lehet 
valamely közigazgatási jellegű előzetes eljárás szabályainak részletes ki-
munkálása is (pl. az illetékes Közigazgatási Hivatal vagy a Belügyminiszté-
rium feladat- és hatáskörei közé illesztve). 

A határozatok áttekintése kapcsán megállapítható, hogy a hódmezővá-
sárhelyi ügy lényegi körülményekben tér el a másik két esettől. Másként 
minősíthető ugyanis az az eset, amikor az önkormányzat egyáltalán nem 
működik, és másként, ha működik ugyan, de a működés alkotmányellenes-
sége nem állapítható meg egyértelműen. Ennek az alapvető különbözőség-
nek is tudható be, hogy habár az Alkotmánybíróság mindhárom ügyben ’el-
vi’ állásfoglalást hozott, a hódmezővásárhelyi eset kapcsán szükségét érezte 
a részletes indokolásnak.34 Betudható az indokolás részletessége az ügy poli-
tikai túlfűtöttségének is, amelynek buktatóit a testület azonban igyekezett 
elkerülni. Így fordulhatott elő, hogy ’dodonai’ jellegű megállapításokat tett, 
amelynek szakmai-jogfejlesztő hatását lebecsülni nem lehet, a konkrét ügy-
ben azonban minden érdekelt „kiolvashatta belőle a maga igazát”. 

3. A testület szerepfelfogása 

Az Alkotmánybíróság a Tiszaderzs-ügy kapcsán kifejtette, hogy az Ötv. 
114.§-ában megállapított feladatát alkotmányos jogállásával összhangban 
látja el, és nem tekinti feladatának, hogy önálló ténymegállapításokat tegyen. 
Ezért a Kormány által előadott tényállást nem vizsgálja felül, a konkrét eset 
kapcsán elvont, elvi véleményt fogalmaz meg. Ehhez az álláspontjához a 
testület a későbbi két ügyben is tartotta magát. Bővítette ezirányú indokolá-
sát a Hódmezővásárhely-határozatban annyiban, hogy „nem veszi át más − a 
konfliktus kezelésére rendelt − hatóság vagy bíróság feladatkörét, s nem 
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bocsátkozik annak vizsgálatába, hogy a létrejött konfliktushelyzet kialakulá-
sáért milyen mértékben felelős a helyi képviselő-testület és a polgármes-
ter”.35 

4. A testület érdemi megállapításai 

a) Az alkotmányellenes működés összetevői 

A Tiszaderzs-eset kapcsán a testület a rendelkező részbe foglalta azt a – ké-
sőbb gyakran idézett – megállapítást, amely szerint „önkormányzati képvise-
lő-testület Alkotmánnyal ellentétes működésének egyik36 megnyilvánulása 
az, ha a képviselő-testület tartósan nem működik és működésképességének 
helyreállása, illetve működésének folytatása nem várható”.37 E negatív felté-
telt az indokolás annyiban bővítette, miszerint „valamely önkormányzati 
képviselő-testület működésének hiánya, az Ötv-nek megfelelő működés tar-
tós mellőzése, a működőképesség helyreállásának, a működés folytatásának 
kilátástalansága ellentétes az Alkotmánnyal. Sérti ugyanis a választópolgár-
oknak a helyi önkormányzáshoz való jogát, valamint az Alkotmány 44. § (1) 
bekezdésében megállapított azon jogát, hogy „a helyi önkormányzást az 
általuk választott képviselő-testület útján gyakorolják”.38 Megállapította a 
testület azt is, hogy „a képviselő-testület alkotmányos jogainak és kötelezett-
ségeinek huzamos nem gyakorlása alkotmánysértő mulasztás”.39 

A hódmezővásárhelyi ügyben kifejezésre juttatta az Alkotmánybíróság 
azt az álláspontját, mely szerint „alkotmányellenesen működik a helyi képvi-
selő-testület akkor, ha önkényesen, ésszerű indok hiányában akadályozza a 
polgármestert közmegbízatásának teljesítésében”.40 

A Tápiószele-határozatban a testület megállapította, hogy „alkotmányel-
lenesen működik az a helyi önkormányzat, amely huzamosan nem tart testü-
leti üléseket, és amelynél a jövőben sincs remény arra, hogy a képviselő-
testület gyakorolja feladat- és hatáskörét”.41 Az Alkotmánybíróság szerint 
ugyancsak alkotmányellenes helyzetet eredményez, ha „hiányoznak a zavar-
talan, és a képviselő-testület folyamatos működéséhez szükséges alapvető 
döntések, továbbá nem biztosítható az Önkormányzat által fenntartott intéz-
mények működése sem”.42 Mindezek konklúziójaként szögezi le a határozat 
indokolása, hogy „alkotmányellenességet idéz elő, ha a képviselő-testület 
huzamosan nem gyakorolja alkotmányos jogait, és nem teljesíti alkotmányos 
kötelezettségeit”.43 

Ez a negatív megközelítésű érvelésrendszer az, amellyel a testület kö-
vetkezetesen indokolja elvont, elvi állásfoglalásait. Megállapítható, hogy az 
egyre kibővülő, új elemekkel gazdagodó, precedens határozatokra épülő 
rendszer a Tápiószele-határozatban már-már kiforrottnak mondható. 
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b) Az alkotmányos működésre vonatkozó megállapítások 

Amennyire gazdag a bíróság gyakorlata a ’negatív megállapításokban’, oly-
annyira hiányos a pozitív megközelítés tekintetében. A Tiszaderzs-határozat 
egyetlen mondata sem utal arra, mit is ért a testület „alkotmányos működés” 
alatt. A hódmezővásárhelyi ügyben is csak az önkormányzat egyes intézmé-
nyeinek (polgármester, képviselő-testület) alkotmányi védelmét, és a köztük 
lévő viszony alkotmányos jelentőségét hangsúlyozta. A Tápiószele-határozat 
pedig ugyancsak mentes a pozitív kritériumok megfogalmazásától. 

A más területeken aktivistának minősített Alkotmánybíróság e hatáskör-
ében meglehetős visszafogottsággal járt el. Sólyom László ezzel kapcsolat-
ban megjegyzi, hogy „az Alkotmánybíróság ki akart térni a konkrét ügyek 
elől (…), ezért a képviselő-testület feloszlatásához az Alkotmány alapján 
szükséges „véleményét” is elvi megállapításra korlátozta”.44 

Messzemenően helyesnek tartom a testület első elnökének idézett meg-
jegyzését, és az Alkotmánybíróság azon gyakorlatát, amellyel kikerült a 
„ténybírósági csapdából”. Ennek azonban nem kellett volna akadályoznia a 
testületet abban, hogy alkotmányos követelményként megfogalmazza, mit is 
ért az önkormányzat alkotmányos működése alatt. 

Kiss László alkotmánybírónak a 24/2000. (VII. 6.) AB határozathoz fű-
zött párhuzamos indokolása tartalmazza azt a megállapítást, amely szerint „a 
helyi önkormányzat alkotmányosan működik mindaddig, amíg képes biztosí-
tani a képviselő-testület tervszerű ütemezés szerinti üléseinek jogszerű ösz-
szehívását, vezetését és működését; azaz amíg rendszeresen, folyamatosan és 
jogszerűen gyakorolja az Alkotmányból, az Ötv-ből, valamint a számára 
hatásköröket megállapító törvényekből, a helyi önkormányzat rendeleteiből 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatából fakadó kötelező és önként vál-
lalt feladatait és hatásköreit. Ha a működő helyi önkormányzat szabályszerű-
en elfogadott költségvetéssel rendelkezik, a helyi képviselő-testület önkor-
mányzati rendeletet alkot, határozatot hoz, bizottságait folyamatosan működ-
teti, kötelezettséget vállal, folyamatosan gyakorolja intézményirányítási ha-
táskörét, él kinevezési jogkörével, rendszeresen és folyamatosan meghozza a 
településüzemeltetéssel és a településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket, 
akkor alkotmányosan működik”.45 

A jogfejlesztés szempontjából hátrányosnak minősíthető, hogy a fent 
idézett gondolatok a teljes ülés által elfogadott határozatban nem szerepel-
nek. Valószínűsíthető, hogy a későbbi konfliktusok rendezését elősegítette 
volna, ha az Alkotmánybíróság kötelező erővel bíró határozata pozitív krité-
riumokat rögzít. Sajnálatosnak tartom, hogy a testület a tárgykörrel foglalko-
zó legfrissebb határozatában46 sem rögzítette a fent részletezett megállapítá-
sokat. Mivel a tápiószelei ügy a ’feloszlathatóság’ típuspéldájának minősít-
hető, a testületnek bőven lett volna arra lehetősége, hogy részletes indokolás 
mellett fogalmazzon meg alkotmányos követelményeket. 
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Jogtudományi Közlöny 1981. 4. sz. 243. o. Idézi Petrétei József: Jogállam és 
hatalommegosztás. In: Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből 
(szerk. Kiss László), JPTE ÁJK, Pécs 1996. 19. o. 
11 Különösen időszerű a kérdés tárgyalása, hiszen napjainkban az igazságügyi 
kormányzat „alkotmány-konszolidációs” elképzeléseket fontolgat. 
12 Lásd erről Tilk: i.m. 196. o. 
13 Kilényi Géza: Hogyan tovább, magyar alkotmánybíráskodás? In: 
Alkotmánybíráskodás (szerk. Kilényi Géza), Unió Kiadó, Budapest 2003. 273. o. 
14 Kilényi Géza: i.m. 273. o. 
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20 uo. 
21 uo. 
22 Lásd erről bővebben: Tilk: i.m. 198. o. és köv. 
23 Tilk: i.m. 199. o. 
24 Szalai Éva: Az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok. In: 
Alkotmánybíráskodás (szerk. Kilényi Géza), Unió Kiadó, Budapest 2003. 214. o. 
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határozathoz, ABH 2000. 141, 150 
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Kovács Mónika 

Az „új” szabálysértési törvény alapjai  
és lehetőségei* 

A szabálysértési jog intézménye hosszú évtizedekre visszanyúló előtörténet-
tel rendelkezik, s ma már önálló jogágként kér elismerést magának. Ugyan-
akkor egy komplex joganyagot átfogó szabályozási terület, amely számos 
problémával terhes. 

A szabálysértési joganyag aktualitása napjainkban is jelentős, mivel 
1999-ben került sor az első – és idejét múlt – törvény módosítására, és az új 
szabálysértési törvény 2000. március 1-én lépett hatályba. A történet külön-
legessége, ami a nyilvánvaló aktualitását szolgáltatja, hogy a törvény „fiatal 
kora” ellenére, már a 2003-as év végén – 3 évvel a hatályba léptetését köve-
tően – benyújtottak egy törvénymódosító javaslatot az Országgyűlés elé. 
Mára Magyarországon természetes velejárójává lett a jogszabályoknak, hogy 
hosszabb-rövidebb idő elteltével módosításra, változtatásra, kiegészítésre 
szorulnak, mivel változnak a társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok, s 
eddig nem érzékelt élethelyzetek alakulnak, alakulhatnak ki. Ezek az össze-
tevők, s a kialakult új, ismeretlen szituációk ugyanúgy szabályozást, keretek 
közé szorítást igényelnek.  

Az is egy bizonyos fejlődési irányt mutat, hogy az első törvényt 1968-
ban alkották meg, s noha hosszú éveken keresztül húzódott a megújítás kér-
dése – természetesen ezt az eredeti törvényt nem csak egy törvényerejű ren-
delet és más rendelkezés változtatta, az adott viszonyokhoz igazította1 –, 
mégis csak 1999-ben került sor az új szabálysértési törvény megalkotására és 
szükséges velejárójaként az elfogadására. Az új törvénytervezet már 1997 
őszén elkészült, de két év kellett ahhoz, hogy a végleges változat megszüles-
sen. Ez is azt mutatja, hogy milyen komoly vitákhoz vezethetett a módosítás 
problematikája, s mennyi egyeztetés kellett ahhoz, hogy a törvényként elfo-
gadott tervezet elkészüljön. Bár a régóta szükségessé vált új törvény nehezen 
született meg, de úgy tűnik az mégsem rendezi tökéletesen az átfogott terüle-
tet.  

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Közigazgatási jog I. (Általános rész)” szekcióban indult. Konzulens: 
Dr. Kiss László – Dr. Ivancsics Imre 
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I. A szabálysértés lényegének meghatározása és rendszerbeli 
elhelyezése 

1. Fogalom meghatározás 

a) A szabálysértési joganyag áttekintése során már a kezdeteknél leragadha-
tunk annál a kérdésnél, hogy mit is jelent a szabálysértés fogalma. Az 1968. 
évi I. törvény szerint „valamely tevékenységet vagy mulasztást törvény, 
törvényerejű rendelet, minisztertanácsi rendelet vagy tanácsrendelet nyilvá-
níthat szabálysértéssé”.2 Voltaképpen azonban ennyi volt a szabálysértés 
fogalmának meghatározása. Ennek a meghatározásnak az egyik lényegi ele-
me a jogalkotó általi meghatározottság volt, a másik fontos momentum pedig 
a szabálysértéssé nyilvánítás ténye. Lényegében azt is mondhatnánk, hogy a 
jogalkotó „önkényétől”, mérlegelésétől függött, mely magatartás minősül 
szabálysértésnek, s ezáltal a cselekmény szankcionálhatóvá vált. Az akkori 
fogalom teljesebbé tételét segítette a törvény bevezető szövege, miszerint 
„ez a törvény azoknak a jogellenes cselekményeknek a szabályait határozza 
meg, amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. Az államigazgatá-
si tevékenység eredményességének előmozdítása, továbbá általában a jogsér-
tések megelőzése végett … egyben olyan eljárási rendet állapít meg, amely 
biztosítja az ilyen ügyek gyors intézését.”3  

b) Ehhez a korábbi szabályozáshoz képest jóval differenciáltabb, részle-
tesebb és ugyanakkor árnyaltabb is az új törvény fogalom-kibontása. De 
vajon ez elegendő-e a gyakorlat és akár az elmélet számára? Ad-e megfelelő 
iránymutatást és segíti-e, illetőleg megfelelően segíti-e az elkövetett és a 
társadalomra veszélyes cselekmények egymástól történő elkülönítését, szin-
tekre helyezését, továbbá minőségi súlyozását? 

c) A hatályos törvény a bevezetésben kitűzi a törvény célját, általános le-
írást ad az adott joganyagban megítélt magatartás milyenségéről, arról, hogy 
miért minősül a cselekmény annak, ami, továbbá felsorolja a törvény lényegi 
tartalmi elemeit. Az alapvető rendelkezések kezdéseként a jogalkotó külön 
alcímben kiemeli az elkövetkező fogalom-meghatározás tényét, ezzel is 
hangsúlyt fektetve ennek szükségességére. Ez így kiemelve a régebbi szabá-
lyozásban nem szerepelt. Majd pedig a definiálásban pontosan sorra veszi a 
jogalkotó a szabálysértés legfontosabb és legjellemzőbb külső és belső tar-
talmi elemeit: jogellenesség, tevékenység vagy mulasztás, szabálysértéssé 
nyilvánítás ténye4 és a joghátrány. Továbbá alkalmaz egy megszorítást, mi-
szerint a cselekmény más kategóriába tartozik, ha bűncselekményt valósít 
meg.5 Tény, hogy ezek a fogalmi elemek a korábbi rendszerben is léteztek és 
jellemezték a szabálysértést, ezért lényegében csak annyival jutott előbbre a 
törvényhozó, hogy egy helyen foglalta össze a legfontosabbakat, kereteket 



Az „új” szabálysértési törvény alapjai és lehetőségei 

 159

felállítva és a konkretizálás kedvéért korlátozást is alkalmazva. Vajon azon-
ban minden elem megjelenítésre került? Van-e még olyan vonás, amivel 
tovább lehetne segíteni a jogalkalmazók számára a biztosabb eligazodást és 
elhatárolást? Hiszen a dolgok, események általában nem fehérek és feketék, 
hanem gyakran szürkék, a kettő közti átmenet és valójában csak a mérlegelé-
sen, a lehető legalaposabb tényfeltáráson, bizonyításon múlhat, hogy a meg-
felelő megoldás kerüljön a felszínre. Nyilvánvaló pedig, hogy a gyakorlatban 
találni kivetni valót az alaposságban, a helyességben. 

2. A szabálysértési jog jogrendszerben elfoglalt helye, más jogágakkal 
való kapcsolata 

a) Ehhez a kérdésfelvetéshez tartozhat az a létező nehézség is, hogy hol is 
helyezkedik el a szabálysértési jog a magyar jogrendszerben. Mikor hozzá-
kezdtem ennek a témának a kutatásához, egy pillanatra én is elbizonytala-
nodtam, vajon mely jogág területén kell keresnem a szabálysértés témájához 
kapcsolódó anyagokat. Nem könnyű ugyanis – főleg egy laikus ember szá-
mára – eldönteni, hogy a közigazgatáshoz vagy pedig a büntetőjoghoz tarto-
zik a jognak e szelete. Sokakban fel sem merül, hogy a büntetőjogon kívül 
más jogterülethez is hozzárendelje ezt a joganyagot, mivel a lényege egy 
jogellenes cselekmény, az attól való visszatartó erő és az esetek többségében 
a szankcionálás, ez pedig a köztudatban inkább a büntetőjog feladata.6 Ez a 
dilemma nem csak ebben a vonatkozásban merül fel, mivel országonként és 
jogrendszerenként is eltérő, hogy önálló jogterületként kezelik-e a szabály-
sértési jogot, vagy pedig beolvasztják – általában – a büntetőjogi rendszerbe. 
Az is nehezíti az elhatárolást, hogy vannak büntetések, intézkedések, amiket 
más-más hatóságok, más-más jogterületen alkalmaznak, s vannak, amelyek 
azonos célt szolgálnak a szabálysértési rendszerben és a büntetőjogban, csak 
éppen árnyalatnyi és fokozatbeli különbségek vannak.7 

b) Számos tanulmánynak és kutatásnak képezi alapját az a kérdés, hogy 
milyen módon hat a büntetőjog és milyen formában a közigazgatási jog a 
szabálysértés rendszerére, s nyilván jónéhány oldalról megközelíthető az 
adott dilemma. Az egyetlen biztos pontnak tekinthető – ami az Alkotmánybí-
róság által is megállapítást nyert – az intézmény „Janus-arcúsága”,8 vagyis 
egyrészt ún. közigazgatás-ellenes cselekmény, másrészt pedig ún. kriminális 
cselekmény, az emberi együttélés általános szabályait sértő magatartás.9 
Mindezek ellenére az elfogadott álláspont szerint egy egységes joganyagnak 
tekinthető, noha van olyan vélemény, amely ezzel teljes mértékben szembe 
helyezkedik.10 

c) Ha a szabálysértés definíciójának jogellenesség eleméből indulunk ki, 
hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a büntetőjog és a szabálysértési jog jogel-
lenes magatartása között csak a társadalomra veszélyesség mértékében kü-
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lönbözik, mégpedig úgy, hogy a súlyosabb veszélyességet a bűncselekmény 
elkövetése jelenti. Ezért is nevezik szakmai körökben a szabálysértést baga-
tell büntetőjognak.11 Sőt a jogelmélet gondolkodói még ezt a kategóriát is 
további csoportokra bontják, melyek hosszadalmas kifejtése most nem cél. 
Az imént vázolt lényegi momentum és ugyanúgy a fogalmi, eljárásbeli azo-
nosságok, vagy hasonlóságok alapozzák meg a büntetőjog rendszerével való 
szoros kapcsolatot.  

d) A közigazgatási joghoz való kapcsolódását a szabálysértéseknek 
igazgatásellenes tényállásokként való felfogása jellemzi a legjobban. Ennek 
a lényege, hogy a cselekmény közigazgatási normát sért, és az elkövetővel 
szemben közigazgatási szervek járnak el.12 

e) A röviden vázolt megközelítésekből leginkább azt a következtetést le-
hetne levonni, hogy a szabálysértés önállósága mellett lényeges büntetőjogi 
színezettel rendelkező, de mégis a közigazgatási jog részeként felfogható 
jogterület.13 

3. A szabálysértési bírságrendszer elméleti buktatói 

Itt kell megemlíteni, hogy a bírságok rendszere sem egységes, s ennek a 
kérdése is régóta foglalkoztatja a jogbölcselet képviselőit. Ezen az alapon 
alakították ki a jogelmélettel foglalkozók az ún. „káosz-elmélet” koncepció-
ját. A bírságrendszert is többféleképpen csoportosították már, de még mindig 
keresik a legmegfelelőbbet. A mai anyagi jogi bírságrendszer voltaképpen a 
felügyeleti bírság utódjának, bővebb alkalmazási körének tekinthető. A fel-
ügyeleti bírság csoportjának egyik legnagyobb problémája, hogy valójában 
milyen szabálysértés szankcionálása is tartozik ide. Az egyik álláspont sze-
rint sokkal megfelelőbb a felügyeleti bírság helyett az államigazgatási jogi 
bírságok kifejezést használni. A nehézségek csak sokasodnak azzal, hogy 
általában a jogalkotó nem határozza meg e bírságok pontos címzetti körét, 
címzettjeit, s így például szervezetek helyett a tagjait bírságolják meg – ami 
abból a szempontból elfogadható, hogy szabálysértési bírság címzettje, ala-
nya csak természetes személy lehet, de a bizonytalan személy-meghatározás 
már hibás megoldás –, vagy ami súlyosabb, többszörös bírságolás követke-
zik be. Ugyanígy megjelenik ez a fehér folt az egyes szabálysértési hatósá-
gok hatáskörénél is. A hatályos törvény egyik hibája, hogy lehetővé teszi 
egy-egy szabálysértési hatóság számára a hatáskörén kívül eső ügybeni eljá-
rást. Ez azért probléma, mert az eljárás alá vont személyek számára olyan 
kellemetlen helyzetet teremthet, amikor az adott személy által azonos időben 
és helyen elkövetett több különböző szabálysértés miatt két hatóság két hatá-
rozatban dönt, s ezzel egyértelműen kimerül a halmozott szankcionálás fel-
tételeinek köre. Egy újabb, módosított koncepcióban mindenképpen ki kell 
küszöbölni a többszöri szankcionálás lehetőségét. 
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II. Egy emberi jogi és alkotmányos alapelv megvalósulásának útja 

1. A kiindulópont 

a) 2004. május 1-jén bekövetkezett az Európai Unióhoz való csatlakozás, 
amely olyan újabb jogelméleti és jogalkalmazási problémák megjelenéséhez 
vezetett, amelyek természetszerűleg és következetesen beindítják az ezek 
megoldását célzó kezdeményezéseket. E folyamat legelső lépcsőfokának 
tekinthető az a lépés, amikor Magyarország 1990. november 6-án teljes jogú 
tagjává vált az Európai Tanácsnak, amely magával hozta az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok védelméről szóló, Rómában kelt egyezmény14 (a 
továbbiakban: Egyezmény) szükségszerű elfogadását, ratifikálását, vagyis az 
ahhoz való csatlakozást. Ezt a lépést a magyar országgyűlés meg is tette az 
57/1992. (X. 15.) országgyűlési határozatával, melynek következtében Ma-
gyarországra nézve 1992. november 5-én hatályba léptek az Egyezmény 
rendelkezései és a hozzá tartozó kilenc jegyzőkönyv.15  

b) Az sem meglepő, hogy az Egyezmény elfogadása kötelezettségeket is 
rótt az országra, köztük a jogrendszer megfelelő elemeinek az Egyezmény-
ben foglalt szabályokhoz, intézményekhez való igazítását. Éppen emiatt 
szükségessé vált a jogrendszer átvizsgálása, úgymond felülvizsgálata, 
amelynek eredményeképpen megállapítást nyert, hogy egyetlen jogterületet 
kivéve a magyar jogrendszer megfelel az Egyezmény által felállított kötele-
zettségeknek, követelményeknek. Az előbb említett végeredmény ugyanak-
kor kiemelkedő jelentőségű, mivel az adott jogrendszer fejlettségi szintjét, 
intézményei megfelelőségét, elfogadhatóságát is tükrözi. A kivételt képező 
jogterület pedig nem más, mint a szabálysértés joganyaga.16 Mindezen té-
nyek következtében haladéktalanul ki kellett dolgozni a szabálysértésnek az 
Egyezmény rendelkezéseihez igazodó, alkalmas reformját. 

2. A fair eljárás intézménye 

A reformnak az egyik legkiélezettebb pontja, – amely pont körüli hossza-
dalmas viták voltaképpen szintén hozzájárultak ahhoz, hogy csak 1999-ben 
került sor az új szabálysértési törvény megalkotására – az Egyezmény 6. 
cikkelyében foglalt fair eljárás, amit a nevesített megállapodást alkalmazó 
országok jogrendszerébe beépítettek és működő jogintézménnyé lett. Az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából kiderült, hogy 
az Egyezmény 6. cikkelyének követelményrendszere magában foglalja 
mindazt a magatartást, amely jogi természetét, eljárásjogi szabályozását és 
szankcionálását illetően büntető jellegű, függetlenül attól a ténytől, hogy az 
adott cselekményt a nemzeti jogrendszer bűncselekményként fogja-e fel, 
vagy pedig szabálysértésként definiálja.17 Mivel Magyarország is vállalta az 
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Egyezményből folyó kötelezettségeket, s ezek a kitételek az Alkotmányban 
is szerepelnek, ezért nem vezethetett az út más irányba, mint hogy a magyar 
jogrendszerbe is beépítsék a fair eljárás jogintézményét, és úgy alakítsák ki a 
szabálysértés hatósági és jogi rendszerét, hogy az alkalmas legyen a bírói út 
igénybe vételére. Az 1968. évi szabálysértési törvény rendszerét ismerve – 
melynek rövid ismertetésére később kerül sor – nyilvánvaló, hogy hosszas 
jogalkotói és jogalkalmazói megoldáskeresésre és e „jogintézmény” tényle-
ges bevezetésére volt szükség, amire a 2000. március 1-jén hatályba lépő új 
szabálysértési törvény következményeképpen került sor. Nehézkes folyamat 
volt ennek az intézménynek a magyar jogrendszerbe való behelyezése, mivel 
korábban alapvetően a szabálysértések területén nem jelent meg a bíróság 
intézménye. Egy kétszintű intézményrendszer alkalmazta a szabálysértési 
jog szabályait. Ezek az intézmények a szabálysértési hatóságok, amelyek 
kifejezett feladata – a nevéből is kitűnően – a szabálysértés körébe tartozó 
cselekmények megítélése, kezelése, esetleges szankcionálása. Természetesen 
ezek a hatóságok az új szabálysértési törvény rendszerében is megmaradtak, 
csak a hatáskörükben, illetékességükben, rendszerbeli elhelyezkedésükben 
következhet be változás, bár alapvetően megmaradt az eljárásjogi pozíció-
juk.  

3. A korábbi szabályozás megoldásai 

a) Az 1968. évi törvénynek megfelelően még a tanácsrendszer alapján tago-
zódott a szabálysértési hatóságok rendszere. Első és másodfokon is a külön-
böző szintű tanácsok, ezek külső és belső szakigazgatási szervei jártak el, 
legalábbis általános hatáskörben. Különös hatáskörben a rendőrség, a vám- 
és pénzügyőrség járt el, amely szervezetek is az ügyeknek megfelelően bel-
sőleg tagozódtak.18 Értem ezalatt, hogy a rendőrségi szervek és a pénzügyi 
szervek keretein belül is szintbeli differenciálódás alakult ki, s ennek megfe-
lelően az adott ügy első, illetve másodfokú rendőrségi vagy pénzügyi sza-
bálysértési hatóságokhoz kerülhetett. Konkrétan meghatározták a törvényhez 
kapcsolódó, a törvény értelmezését segítő külön rendeletek, hogy mely cse-
lekmények mely hatóság hatáskörébe tartoztak. A korábbi szabálysértési 
törvénynek megfelelően még más szabálysértés miatt eljáró szervek is köz-
reműködtek az adott helyzetek elrendezésében.19 Ilyen meghatározott 
ügyekben hatáskörrel rendelkező szervek voltak a felügyeletek: állami köz-
egészségügyi és járványügyi felügyelet, kereskedelmi felügyelőség, bánya-
hatóság, továbbá a munkavédelmi felügyelet.20 Mindegyik felügyelet hatás-
körébe pontosan meghatározott szabálysértési magatartások elbírálása tarto-
zik.21  

b) Az eljárás területén a korábbi szabályozás értelmében megkülönböz-
tettünk egyszemélyi eljárást, ahol a törvény meghatározta a szabálysértési 
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hatóság részéről eljáró személyt, míg egy másik eljárástípus a községi sza-
bálysértési hatóság volt. Továbbá a felügyeleteket ennek a szervnek a sza-
bálysértési hatóságként eljáró tagja képviselte, aki felügyeletenként eltérő 
minőségben eljáró és eltérő megnevezésű személyeket jelentett. Az eljárások 
területén is említést kell tennünk egy elkülönülő szabálysértési szankcióról, a 
helyszíni bírságról, mivel a bírság kivetésére jogosítottak köre eltért a bírság 
helyszíne szerint.22 

c) A korábbi szabályozás egyetlen esetben tette lehetővé a bíróság meg-
jelenését a szabálysértési eljárásban, miszerint „a törvény külön rendelkezése 
nélkül a Be. 216. §-ának (1) bekezdése alapján sor kerülhet arra, hogy bíró-
ság bíráljon el szabálysértést”.23 Ennek a szabályozott lehetőségnek az a 
feltétele, hogy az ügyész indítványozza a vád tárgyát képező bűncselek-
ménnyel összefüggő szabálysértés elbírálását, a másik eset pedig, hogy a 
bíróság megállapítja, hogy az adott cselekmény nem bűncselekmény, de a 
szabálysértéskénti megítélését szükségesnek tartja. 

4. Miként teljesítette a jogalkotó a hatályos törvény kidolgozása során 
a nevezett kötelezettségét 

Az új szabálysértési törvényben tehát meg kellett valósítani a bírói út igény-
bevételének lehetőségét, illetőleg ezzel összefüggésben a szabálysértések 
területén is biztosítani kellett a fair eljárás intézményét, amely a független és 
pártatlan bíróság előtti méltányos és a szükséges időn belül lezajló eljárást 
jelenti. Az egyik verzióként az kínálkozott, hogy a bírói eljárást a jogorvos-
lati rendszerben, mint felülvizsgálatot megvalósító, jogorvoslati fórumként 
valósítják meg. Ennél a megoldási lehetőségnél a bíróság csak jogorvoslati 
szinten jelenik meg, és nem áll rendelkezésre közvetlenül az alapeljárásban. 
Ugyanakkor a többségi álláspont szerint az előbb említett intézmény kialakí-
tásának követelményét ez a koncepció nem elégíti ki, mivel ennek a lehető-
ségnek már az alapeljárásban is érvényesülnie kell, mert fontos a ténybizo-
nyítás lehetővé tétele. 

5. Európai országok által nyújtott minták 

Ahhoz, hogy jobban átlássuk a magyar szabálysértési rendszert, érdemes egy 
kicsit szemügyre venni a szabálysértéssel kapcsolatos európai megoldásokat. 
A szakma képviselői lényegében kétféle modellt különböztetnek meg.  

5.1 A francia koncepció 

Az egyik megoldás inkább a francia területeken uralkodik, ahol a szabálysér-
tés „kis” bűncselekményként jelenik meg, s ennek egyenes folyományaként 
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azonnal betagozódik a büntető-igazságszolgáltatás rendszerébe, ennek kö-
vetkeztében pedig gyorsabb és egyszerűbb bizonyítást tesz lehetővé. Így 
tágabb keretek között biztosítja a bírságolást, illetve az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő kifogás ügyészi felülvizsgálatát, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy 
ez az ügyészi előkészítés fontos és számottevő feladatot tölt be a szabálysér-
tés rendszerében, sőt arra is jogosult, hogy adott esetben megszüntesse az 
eljárást vagy esetlegesen visszaküldje az ügyet az eljáró hatóságnak. „Az 
elzárással is sújtható kihágások esetén, valamint a helyszíni bírság ellen be-
nyújtott panasz elbírálására az ügyész képviseli a vádat a bíróság előtt.”24 

5.2 A német megoldás 

A másik utat a német szabályozási „irányvonal” mintázza, amely egyértel-
műen elkülönítetten kezeli a szabálysértéseket. A német modellben ez a jog-
terület a kihágások rendszereként jelenik meg. Ebben az eljárásban az általá-
nos hatáskörű, elsőfokú szerv a közigazgatási hatóság, amely kiszabja a sza-
bálysértési bírságot és ha az érintett személy elfogadja, akkor az eljárás ezzel 
le is zárul. Ha a cselekmény elkövetője kifogással él, ebben az esetben a 
közigazgatási hatóság vagy megváltoztatja a határozatát, vagy pedig átteszi 
az ügyet az ügyészségre. Az ügyész feladata pedig nem más, mint az iratok 
bíróság elé terjesztése, amely alapján a bíróság a szükséges bizonyítást le-
folytatja, s végül dönt az ügy érdeméről. Ami még kiemelést igényel, hogy a 
szankciók tekintetében itt sem érvényesül a súlyosítási tilalom, továbbá hogy 
a bíróság határozata ellen a német szabálysértési jog nem igazán engedi a 
fellebbezést, inkább a panasznak enged teret. Lényegében mindkét modell 
„háromfázisú”, amelyben az első fázisnak a büntetőparancs kiadása felel 
meg, míg a második fázis az a helyzet, amikor az érintett kifogással él, s 
esetlegesen ügyészi előkészítésre is kerül, végezetül pedig bírói szakba is 
helyeződhet az ügy: ez a harmadik fázis. 

5.3 A magyar és a német szabálysértési törvény főcímei 

Érdemes megfigyelni a magyar és a német szabálysértési törvény rendszerét, 
felépítését, fő témáit. A hasonlóság mindenképpen az egyik bizonyítéka 
annak, hogy a magyar szabálysértési törvény a német szabálysértési rend-
szer, megoldás mintájára alakult ki. Ugyanakkor a francia szabályozás is 
némiképp a magyar joganyag alapjául szolgált. 
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1999. évi LXIX. Törvény 
a szabálysértésekről 
 
 
 
 
ELSŐ RÉSZ 
A SZABÁLYSÉRTÉSEKRE 
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK 
I. Fejezet: ALAPVETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

II. Fejezet: A 
SZABÁLYSÉRTÉS MIATT 
ALKALMAZHATÓ 
JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 
 
 
 
 
MÁSODIK RÉSZ 
A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS 

III. Fejezet: A SZABÁLYSÉRTÉS 
MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 
IV. Fejezet: A SZABÁLYSÉRTÉSI 
ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ 
SZEMÉLYEK 
V. Fejezet: A BIZONYÍTÁS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

VI. Fejezet: ÁLTALÁNOS 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

VII. Fejezet: 
KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK A 
SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN 
VIII. Fejezet: A SZABÁLYSÉRTÉSI 
HATÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS 
IX. Fejezet: ÜGYÉSZI 
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 

1968. évi német szabálysértési 
törvény** 
/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 
utolsó módosítás: 2003. 12. 22./ 
 
 
ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
I. Fejezet: HATÁLY  
II. Fejezet: A BÜNTETÉS ALAPJAI 
III. Fejezet: PÉNZBÍRSÁG 
IV. Fejezet: EGYSÉG, HALMAZAT 
V. Fejezet: ELKOBZÁS 
VI. Fejezet: ESEDÉKESSÉG; 
PÉNZBÍRSÁG JOGI 
SZEMÉLYEKKEL, 
TÁRSULÁSOKKAL SZEMBEN 
VII. Fejezet: ELÉVÜLÉS 
 
 
MÁSODIK RÉSZ 
BÍRSÁGOLÁSI ELJÁRÁS 

I. Fejezet: HATÁSKÖR, 
ILLETÉKESÉG 
II. Fejezet: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI 
SZABÁLYOK 
III. Fejezet: ELŐZETES ELJÁRÁS 
IV. Fejezet: BÍRSÁGOT KISZABÓ 
HATÁROZAT 
V. Fejezet: KIFOGÁS ÉS 
BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 
VI. Fejezet: BÍRSÁGOLÁSI ÉS 
BÜNTETŐELJÁRÁS 
VII. Fejezet: JOGERŐ ÉS 
PERÚJÍTÁS 
VIII. Fejezet: 
MELLÉKBÜNTETÉSEK, 
JÁRULÉKOS INTÉZKEDÉSEK 

                                                 
** Szabad fordítás a tanulmány írójától. 
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X. Fejezet: A BÍRÓSÁG ELŐTTI 
ELJÁRÁS 
XI. Fejezet: A PERÚJÍTÁS 
XII. Fejezet: A VÉGREHAJTÁS 
XIII. Fejezet: EGYES 
SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEKRE  
 
HARMADIK RÉSZ 
EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

XI.Fejezet: VÉGREHAJTÁS 
X. Fejezet: KÖLTSÉGEK 
XI. Fejezet: KÁRTÉRÍTÉS 

 
 

 
HARMADIK RÉSZ 
EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6. A szabálysértési hatóságok hierarchián belüli elhelyezkedése 

az elfogadott elv alapján 

a) Az új törvényben némileg másképp alakul az 1968. évi törvényhez képest 
a fellépő szabálysértési hatóságok rendszerbeli elhelyezkedése. „Szabálysér-
tés miatt – ha a szabálysértést meghatározó jogszabály másként nem rendel-
kezik – a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző jár 
el.”25 A rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben26 a rendőrkapitányságok, 
illetve a rendőri szervek, míg pénzügyi szabálysértés miatt a székhelyi vám-
hivatal, vagy a Budakörnyéki Vámhivatal, illetőleg a Vám- és Pénzügyőrség 
Fővárosi Szabálysértési hivatala jár el.27 Az új szabályozásban is megjelen-
nek az eljáró más szervek, amelyek lényegében a korábbi szabályok felügye-
lőségeinek felelnek meg, noha némiképp átalakult struktúrával és elnevezés-
sel.28 A megváltozott viszonyokhoz igazodóan új szervek is megjelentek és a 
régiek közül is megszűnt néhány. Az általános és különös hatáskörű szervek 
mellett megjelennek a bíróságok is, fontos szerepet betöltve mind az elsőfo-
kú, mind a másodfokú eljárásban. Így az új törvényben foglaltak eleget tesz-
nek az Egyezmény által a jogrendszerünkkel szemben támasztott követelmé-
nyeknek és ennek egyenes következményeként biztosítják a bírói út igény-
bevételének lehetőségét a szabálysértési jogterületen. A szabálysértési ható-
ságok határozata ellen emelt kifogást a helyi bíróság bírálja el, illetőleg a 
helyi bíróság hatáskörébe tartoznak e hatóságok eljárásai, határozatai, intéz-
kedései ellen emelt ügyészi óvás érdemi eldöntése.29 Egy kiemelt szankció 
esetében a bírósági szervezetrendszer két, egymással hierarchikus viszony-
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ban álló szintje is megjelenik, mint eljárásra jogosult szerv, sőt ebben az 
ügyben már az első lépcsőn is a bíróság áll. Ez a szankció pedig nem más, 
mint az elzárás. 

b) A módosítások során és a végleges koncepcióban e jogterület képvise-
lői is elfogadták, hogy az eljárás viszonylagos egyszerűsítésének, gyorsasá-
gának igénye az egyfokozatú bírói felülvizsgálat kiépítését tette szükségessé, 
kimondva ezzel azt, hogy a bíróság határozatával szemben nincs helye fel-
lebbezésnek.30 Rendes jogorvoslat csak az elzárás esetén jelenik meg. Rend-
kívüli jogorvoslatként pedig az új rendszer a perújítási típusú felülbírálatot 
teszi lehetővé. 

7. A végleges változat elfogadását megelőző szakmai elképzelések 

Az új törvény megszületését megelőzően több felfogás is kikristályosodott a 
szakmai berkekben arról, hogy milyen módon lehetne a legideálisabban be-
olvasztani a magyar szabálysértési jogba a bírói eljárást, vagyis a bírói út 
igénybevételének megfelelő biztosítását. Ezeknek az álláspontoknak kulcs-
momentumai egyrészt az ügyész szerepe, súlya az eljárásban, ehhez kapcso-
lódóan egy előkészítő folyamat beiktatásának kérdése, másrészt tárgyalás 
tartása, vagy nem tartása, harmadrészt pedig, hogy milyen típusú bíróság 
álljon a piramis csúcsán. 

7.1 „A” változat 

Az első koncepcióban dominál a tárgyalás nélküli eljárás, vagyis minden-
képpen ennek a lehetőségét kell szem előtt tartani. Ha a feljelentés megérke-
zik a szabálysértési hatósághoz, az adott szerv dönt arról, hogy az ügyben 
tárgyalás nélküli eljárást folytat le, vagy pedig az adott cselekményt tárgya-
láson bírálja el. Mindkét esetben határozatot hoz a hatóság, csak a tárgyalás 
nélküli eljárásban kifogással lehet élni a határozat ellen, míg a tárgyaláson 
hozott határozat ellen esetlegesen fellebbezést lehet benyújtani, aminek elbí-
rálása az érintett bíróság hatáskörébe tartozik. Egy fontos kérdés itt az, hogy 
közigazgatási bíróság, vagy pedig büntető bíróság járjon-e el.31 A közigazga-
tási bíróság mellett szóló érv, hogy a szabálysértési hatóság közigazgatási 
minőségében döntött az ügyben, míg ellene szól viszont, hogy a szankciókat, 
intézkedéseket és büntetéseket tartalmazó határozat büntetőjogi kategória. 
Az ügyészség előkészítő, beavatkozó szerepét ez a koncepció nem tartja 
szükségesnek, mivel képviselői szerint csak felesleges ügyterhet hárítana az 
ügyészi szervezetre, és túl komplikált a szervezetbe történő elhelyezése. 



Kovács Mónika 

 168 

7.2 „B” variáció 

A második változatban a súlypont az anyagi jog elsődlegességére helyező-
dik, miszerint – röviden leírva – a szabálysértési tényállások alapvetően két-
félék, s ennek következményeképpen nem szabad az igazgatásellenes cse-
lekményeket büntetőbíróságok elé vinni.32 Ennek a tervezetnek a lényege, 
hogy a magatartások minősítése, besorolása alapján elkülönülnének egymás-
tól az adott szabálysértési ügyek tekintetében a közigazgatási és a büntető 
bíróságok. 

7.3 „C” megoldás 

a) Végül volt egy harmadik variáció is, aminek a lényege az elkövetett ma-
gatartások súlyozása és kategorizálása, ez alapján pedig az eltérő szervezet 
körébe kapcsolódás. E megoldás szerint a kriminális jellegű cselekményeket 
bekapcsolná a büntető- igazságszolgáltatás rendszerébe, ezzel megnyitva 
esetlegesen a bíróság általi elbírálásuk lehetőségét is. Ez alapján ezek a cse-
lekmények bűncselekmények, csak csekélyebb fokban veszélyesek a társa-
dalomra. Ugyanakkor megmaradnának az igazgatásellenes és szakigazgatási 
cselekmények, külön kategóriákként, amelyek egyáltalán nem igényelnek 
bírói eljárást, ezért azok a közigazgatás keretei között helyezkednének el.33 
Egyébként az 1998-ban a Kormánynak benyújtott koncepció már csak egy 
„A” és „B” alternatívát tartalmazott. 

b) Mindenképpen a változtatások egyik célja volt a bíróság lényegi be-
kapcsolása a szabálysértés szervezetrendszerébe, mégpedig úgy, hogy lehe-
tőleg a legkisebb mértékben növeljék meg a bíróságok, ezen belül a bírók 
ügyterheit, vagyis ezzel ne tegyék lehetetlenné a bíróságok működését, ille-
tőleg az ügyek ésszerű határidőn belüli elbírálását. Véleményem szerint sike-
rült egy relatíve ideális megoldást találni erre a problémára az 1999-ben 
elfogadott koncepció által. Ennek az a tény is az egyik záloga, hogy az éven-
te felmerülő ügyeknek csak kis száma jut el a bíróságokig, mivel jórészük 
már a szabálysértési hatóságok előtt lezárul. Ha esetlegesen tárgyalás tartásá-
ra kerül a sor, ott már a bíróság lefolytatja a szükséges jog- és ténybizonyí-
tást. A tárgyalás keretében lezajló eljárást az sem befolyásolja, illetőleg nem 
okoz időhúzást, ha az ügyész, illetőleg az érintett személy nem vesz részt a 
tárgyaláson. A szabálysértési tárgyalásnak lényegében kettős feladatot kell 
ellátnia: egyszerre kell érvényesülnie a felülvizsgálati elemeknek, ugyanak-
kor ezt a felülvizsgálatot a közvetlenség, a nyilvánosság és a szóbeliség elve-
inek betartásával, tehát egy jellegzetesen „első fokú” bírósági tárgyaláson 
kell elvégezni.34 
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III. Összegzés 

Nehéz egy ilyen bonyolult rendszerű, sok más területen is alkalmazott in-
tézményeket magában foglaló szabályozást elemezni és értékelni. Ezekből a 
tulajdonságaiból is következik, hogy ez a társadalomra csekély fokban ve-
szélyesebb cselekményeket elbíráló jogterület a megfelelő megoldás keresé-
sének útján helyezkedik el, s nyilvánvalóan nem minden kérdése, része meg-
formált, sőt nem is mindegyik életképes ilyen formában a gyakorlatban. De 
az sem mondható, hogy alapjaiban elhibázott, vagy alkalmatlan lenne, mivel 
a hosszú évtizedes várakozások után fontos és jelentős szabályozási anyag 
született meg a szabálysértés rendszerében, amely a korábbi nehézségeket 
lényegében sikeresen áthidalta. 

Természetszerűleg további újításokra, módosításokra, reformálásra van 
és lesz is szükség, mivel fejlődik, halad az ország előre, s ugyanígy a bűnö-
zésnek is újabb és újabb melegágyai születnek. Változnak a gazdasági, a 
politikai, s kiváltképpen a társadalmi viszonyok, amelyek szükségszerű kö-
vetkezménye a szabálysértési és más jogterületen is a rendelkezések, a sza-
bályozási rendszer hozzájuk igazítása. Valójában máris felmerült egy esetle-
ges bővítés, módosítás szükségessége. Az a kérdés, hogy mennyiben meg-
alapozott ez az igény és az milyen további események bekövetkeztét idézi 
elő, továbbá, hogy ez a folyamat mennyi időt vesz igénybe, az még belátha-
tatlan, illetőleg megválaszolhatatlan. Ez az újabb változások szelét jelzi, 
amely szintén komolyabb politikai viták és hatalmi eltolódások következmé-
nyeként vezet esetleges eredményekhez.  
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Lovas András 

A választójog egyenlősége és annak  
megvalósulása Magyarországon* 

Megjegyzés: E tanulmány 2004. végén készült, a 22/2005. (VI. 17.) AB hatá-
rozat meghozatala előtt. Ezen kulcsfontosságú AB határozat megállapításai, 
illetve a választási eljárási törvény 2005. évi módosítása e műben ezért még 
nem kerülhettek feldolgozásra.** 

I. A parlamentáris választások és a választójog 

1. A választójog 

A választójog a parlamentáris demokráciákban a klasszikus népképviseleti 
elv megvalósítására szolgál. A modern alkotmányos államrendszerekben a 
közvetett demokrácia intézményei találhatóak meg, ahol a fő célt az általá-
nos választójogon alapuló ciklikusan ismétlődő választások alkalmával kivá-
lasztott népképviseleti testületek létrehozása jelenti. 

A tételes választási jogszabályok közül a legfontosabb mindig a válasz-
tójog és az azzal közvetlenül összefüggő jogszabályok halmaza. Mint a jog-
tudomány által használt kifejezések legtöbbjénél, a választójog esetében sem 
létezik egységes definíció. Többek között azonban Dezső Márta is ismerteti 
a választójog kettős természetéről kialakított s általában elfogadott nézetet.1 
Így tágabb értelemben egyrészt a választójog azon jogszabályok összességé-
nek tekinthető, amelyek a képviseleti szerv (a parlament) létrehozásának a 
módját határozzák meg. Ez a megközelítés a választójogot az egész választá-
si rendszer jogi leírásának fogja fel, s a választójog gyűjtőfogalomként ebben 
az esetben kevésbé jelent alkotmányi alapjogi értelemben vett alanyi jogot. 
Nem úgy, mint a választójogot politikai alapjogként definiáló második nézet, 
mely szerint a választójog a hatalomban való részvétel joga. A demokratikus 
alkotmányos alapjogi fejlődés során kialakult, a választójogot alanyi állam-
polgári jogként való felfogás Sós Vilmos szerint azt is kifejezi, hogy „ez a 
politikai jog az alkotmány demokratikus legitimálásának fontos feltétele”2 is 
egyben. Szerző szerint is a választójog az egyik legfontosabb legitimáló 
tényező egy demokratikus hatalmi berendezkedésben.  
                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Alkotmányjog III. (Politikai részvételi jogok)” szekcióban 2. helye-
zést ért el. Konzulens: Dr. Drinóczi Tímea 
** A szerző és a szerkesztő. 



A választójog egyenlősége és annak megvalósulása Magyarországon 

 173

Hasonlóan érvelt a magyar Alkotmánybíróság is az egyik választójoggal 
foglalkozó határozatában. Az alkotmánybírói definíció szerint a választójog: 
„Olyan alapvető jog, amely az állampolgároknak az állami hatalom gyakor-
lásában való részvételét hivatott biztosítani, és amelynek érvényesülése azt a 
követelményt támasztja az állammal szemben, hogy biztosítsa gyakorlásának 
feltételeit és – az Alkotmány 8. § (2)-ben foglalt előírásoknak megfelelően – 
törvény határozza meg gyakorlásának módját, rendjét valamint garanciáit.”3  

2. A választójog egyenlősége mint alkotmányos alapelv 

A választójog egyenlősége alapelvének a tételes vizsgálata előtt még utalni 
szeretnék a választójog és választási alapelvek viszonyára. A választási alap-
elvek nyelvtanilag jelzős kapcsolatban állnak a választójoggal, azaz jelzik 
mindenki számára, hogy milyennek kellene lennie az ideális választójognak. 
Az alkotmányos alapelvek tehát igény formájában írják elő a mindenkori 
választási rendszer és a választójog másodlagos normái számára, hogy me-
lyek azok a legfőbb elvárások, amelyeknek meg kell felelniük.  

A választójog egyenlőségének definiálásakor többféle elméleti megköze-
lítés adódik. Először a választójog egyenlőségének, mint általános értelem-
ben vett alapelvnek az értelmezését említem. Az általános választójog elvé-
ből kiindulva tudjuk, hogy minden nagykorú állampolgár – az ún. természe-
tes kizáró okokat leszámítva – egyben választópolgár is. Tárgyalt elvünkből 
következően pedig minden választópolgárnak azonos értékű szavazati joggal 
kell rendelkeznie. Ez az azonos értékű szavazati jog legáltalánosabban úgy 
fogalmazható meg, hogy egy ember = egy szavazat. A többszavazatos vá-
lasztási szisztémák esetén természetesen ez úgy módosul, hogy minden vá-
lasztójoggal rendelkező embernek azonos számú szavazata van. Tovább 
vizsgálva a kérdést, Dezső Márta szerint a választójog egyenlőségének igé-
nye nem jelent egyben a választópolgár részéről elvárható eredményességet 
is. Nála inkább az egyenlőség elve arra vonatkozik, hogy „minden szavazás-
ra jogosult egyenlő jogokkal vesz részt a választásban.”4 Petrétei József is 
megerősíti ezt alkotmányjogi tankönyvében és még hozzáteszi: „Az egyen-
lőség elve alapján törekedni kell arra, hogy az eredmény kiszámításánál 
minden szavazat lehetőleg ugyanannyit érjen.”5 Mindezt befolyásolja az 
adott választási szisztéma, valamint az is, hogy az egyenlőség elvének a 
többségi vagy arányos, esetleg vegyes rendszer keretein belül kell megvaló-
sulnia. Az elismert német alkotmányjogász, Ipsen külön kiemeli államjogi 
tankönyvében, hogy habár a különböző típusú választási rendszerekben más-
más jelentősége van a választójogi egyenlőség magvalósulásának, mégis 
mindenhol komolyan kell venni azt, és törekedni kell az ezen elvvel kapcso-
latban esetlegesen felmerülő problémák megoldására is.6 Általánosan elfo-
gadott továbbá, hogy ebből az elvből az már nem következik, hogy minden-
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kinek a szavazata egyenlő „hatásfokú” lenne. Ezen álláspontot először az 
autentikus alkotmányértelmező testület, a magyar Alkotmánybíróság fejtette 
ki a 3/1991. (II. 7.) AB határozatában.7  

Beszélhetünk még a választójog horizontális és vertikális egyenlőségé-
ről. A vertikális egyenlőség tulajdonképpen kifejezésre juttatja a választójog 
általánosságát, vagyis azt az előírást, hogy az egyes választópolgárok között 
meglévő státusbeli különbségek semmilyen módon ne jelenhessenek meg a 
választójog gyakorlása során. A választójog vertikális egyenlősége révén 
biztosított, hogy az egyént a társadalmi pozíciójából adódóan ne érhesse 
semmilyen hátrány, és ne élvezhessen semmilyen előnyt. Pontosan kézzel-
fogható eredményét tapasztaljuk ennek az elvnek például a kétszavazatos 
választási rendszerekben. Hiszen éppen a vertikális egyenlőség elve alapján 
követelmény, hogy minden választópolgárnak meglegyen a pártlistás és az 
egyéni választókerületi szavazati joga is.  

A horizontális egyenlőség szemléltetésére a helyhatósági választásokra 
vonatkozó szabályozást is megemlítenék. Magyarországon a 10.000 fő alatti 
településeken mindenkinek egyenlően annyi számú szavazata van, amennyi 
mandátum az adott városban vagy községben megszerezhető. A hatályos 
szabályozásban azonban ez a vertikális egyenlőségi követelmény kiegészül 
az egyenlőségi klauzula másik komponensével. Azaz azon túl, hogy az X 
településen mindenkinek azonos számú szavazata van, az is biztosított, hogy 
az ország bármely hasonló nagyságrendű (lakosságszámú) Y településén 
ugyanolyan feltételekkel lehet szavazni és mandátumhoz jutni. A választójog 
horizontális egyenlősége azt hivatott biztosítani, hogy nemcsak az egyének 
különböző társadalmi státusai ne befolyásolják a választás alanyi jogát, ha-
nem a választópolgároknak az adott ország területén való földrajzi elhelyez-
kedése sem. Összességében a választójog egyenlőségének eme két aspektusa 
együttesen biztosítja, hogy a választók szavazatai végeredményben azonos 
értékűek legyenek.  

II. A magyarországi választási rendszer és az alapelvek 

1. Választási rendszerünk alapvonásai 

A magyar választási rendszer az 1989. évi rendszerváltás idején kialakult, a 
korabeli hatalmi szereplők kompromisszumaként létrejött ún. vegyes típusú 
választási rendszer.8 Annak ellenére, hogy eredetileg csak átmeneti megol-
dásnak szánták, időközben derült ki, hogy mennyire jól megfelel ez a szisz-
téma a választási rendszerekkel szemben általánosan fennálló követelmé-
nyeknek.9 A jelenlegi rendszer így eddig mindig megfelelően biztosította a 
stabil kormányzáshoz szükséges többséget, valamint a választások végered-
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ménye általában megfelelő mértékben reprezentálta a választók akaratát. 
Lényeges azonban annak a kérdésnek a tisztázása, vajon ha a magyar válasz-
tási rendszer eddig jól megfelelt a hatalmi és politológiai értelemben vett 
elvárásoknak, akkor miként áll a helyzet az alkotmányos és alapelvi köve-
telményekkel ? 

A választási rendszer alkotmányosságának elsődleges feltétele, hogy fe-
leljen meg annak az előírásnak, ami expressis verbis megtalálható az Alkot-
mányban. Ezeknek viszont maximálisan eleget kell tennie. Így a választási 
rendszer alacsonyabb szintű törvényi szabályozásában biztosítottnak kell 
lennie az összes alapelv – köztük a választójog egyenlőségének – megvaló-
sulásához szükséges feltételnek is. Megerősíti ezt a követelményt egy AB 
határozat is: „Az Országgyűlés ezt a döntési szabadságát a választójogi sza-
bályok megalkotása során is csak az Alkotmány keretei között gyakorolhat-
ja, úgy köteles ezeket a szabályokat meghozni, hogy azok az Alkotmány 
rendelkezéseivel ne ütközzenek, alkotmányban szabályozott alapvető jogot 
alkotmányellenes módon ne korlátozzanak.”10 Az AB természetesen ekkor 
az általános, egyenlő, szabad választójogról és közvetlen, titkos szavazásról 
beszél. Itt mérhető le, milyen nagy szerepük is van ezeknek az elveknek. 
Hangsúlyozandó ugyanis, hogy ebből az értelmezésből következően többfaj-
ta választási rendszer is megfelelhetne a magyar Alkotmánynak, de az alap-
elveket sértő egy sem.  

2. A vizsgált alapelv kapcsolódási pontjai a magyar rendszerben 

A magyar Alkotmányban szereplő összes választójogi alapelvnek át kell 
hatnia az egész választási rendszert. A középpontba állított alapelv, a válasz-
tójog egyenlősége megvalósulásának kérdését firtató vizsgálódásaimat egy 
AB határozat rövid elemzésével kezdem. Ezen keresztül mutatható be a ma-
gyar választójogi egyenlőségfogalom tartalma és hazai értelmezése. Sólyom 
László a következőket írja erről a határozatról: „A választási rendszert érin-
tő, valóban politikai súlyú indítvány csak egy volt az Alkotmánybíróság 
előtt, amely a mandátumszerzés 4%-os küszöbét támadta.”11 Annak ellenére 
érdekes ez a határozat, hogy a beadványozók ez alkalommal nem az általam 
szem előtt tartott 71. § (1)-re alapították az érvelésüket, hanem az Alkot-
mány 70/A. §-ára. Viszont a beadvány egész tárgyköre az egyenlőség tartal-
mának és megvalósulási határának a vizsgálatát foglalta magában. Az AB 
ebben a határozatában fejtette ki a két fontos alkotmányi érték közötti kap-
csolat legjellemzőbb tulajdonságait: „A választójog egyenlősége nem jelenti 
és nem is jelentheti a választáskor kifejezett politikai akarat csorbítatlanul 
egyenlő érvényesülését. Bár az Alkotmány kinyilvánítja a választójog egyen-
lőségét, az állampolgári politikai akarat képviselők útján való, azaz közvetett 
érvényesülése természetszerűleg aránytalanságot eredményez.”12 Mivel a 
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társadalmi élet minden területén léteznek természetszerű aránytalanságok, az 
esélyegyenlőség igénye soha sem tud maximálisan megvalósulni. Így van ez 
a politikai akaratkifejeződés szintjén is. Persze leszögezendő, hogy a jog 
csak bizonyos határokon belül mehet el a tényleges esélyegyenlőtlenségek 
mellett. Ebben az esetben ez az oldalra nézés a közvetett demokrácia ere-
dendő hibájával, és a – külön általam ki nem elemzett – kis pártok kieséséből 
fakadó kormányzati többség igényével valóban indokolható volt.  

Világosan látható volt ebben az esetben a választójog egyenlőségének 
tartalma s megvalósulásának korlátja. A magyar Alkotmánybíróság elutasí-
totta a beadványozók indítványát, s a hatályos választási rendszert alkotmá-
nyosnak és a választójog egyenlőségének alapelvének is megfelelőnek minő-
sítette. Megnyugodhatnak tehát azok, akik a választási rendszer mindent 
tekintetbe vett alkotmányosságáért aggódtak? Véleményem szerint nem. 
Tudniillik létezik egy olyan probléma, amelyet Magyarországon tudomásom 
szerint konkrétan hosszabb elemzés tárgyává eddig senki nem tett, s amely 
alkotmányos aggályokat alapozhat meg a hatályos választási rendszerünkkel 
kapcsolatban.13 A választójog horizontális egyenlőségének nevezett alkot-
mányos kritérium megvalósulásáról van szó. Egészen pontosan az egyenlő-
ség eme aspektusának hiányáról, azaz a hatályos választójog egyenlőtlensé-
géről. 

III. A választójog horizontális egyenlőtlensége 

1. A problémafelvetés 

Alaptételem, hogy a hatályos magyar választási rendszer bizonyos szem-
pontból nem felel meg a választójog egyenlősége elvének. Azaz a fentiekben 
elemzett alkotmányos választási alapelv ma oly mértékben sérül, hogy nem 
megalapozatlan, ha ezzel kapcsolatban alkotmányellenes helyzet fennállásá-
ról beszélünk. A következőkben eme állításaim bizonyítására törekszem, és a 
jelenlegi helyzet elemzése mellett a probléma kialakulásának okaira is meg-
próbálok röviden választ adni.  

Az előző fejezetek során már utaltam a választójog horizontális értelem-
ben vett egyenlőségére s ezen alkotmányos követelmény viszonyára a vá-
lasztókerületi rendszer fennállásával kapcsolatban. Itt azonban ezt a kapcso-
latot most célszerű egy kicsit jobban megvizsgálni. Ugyanis pontosan a terü-
letinek nevezett egyenlőség követelménye az, amely véleményem szerint a 
mai körülmények között nem valósul meg, s vezet a fent említett helyzet 
fennállásához. Ha a választójogot nem az egyes személyek, hanem inkább a 
választókerületi közösségek szempontjából vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen 
a választójog egyének közötti egyenlőségének követelménye kiterjeszthető a 
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választókerületek választópolgárainak csoportjai közötti egyenlőségre is. 
„Ekkor követelményként fogalmazódik meg (az egy ember, egy szavazat 
analógiájára) az azonos számú ember, azonos számú képviselő elve.”14 A 
választójog területi egyenlőségének mindenki által elismert ezen értelmezése 
pedig maga után vonja azt a további követelményt, hogy a választókerülete-
ket úgy kell kialakítani, hogy a lakosságszámuk megközelítőleg azonos le-
gyen. Nincs ez másképp az általánosságban elmondottakhoz képest Magyar-
országon sem. Az Alkotmány 71. §-ában szereplő elvből eredően mondja ki 
a 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Vetv.) 9. § (1) bekezdése, hogy a 
választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy választókerületenként a lakos-
ságszám megközelítően azonos legyen. Csak és kizárólag így biztosítható a 
választójog területi egyenlőségének lényege: az egyes választókerületekben 
kiosztott egy-egy mandátumra jutó szavazópolgárok számának megközelítő-
leg egyformának kell lennie. Természetesen az egyenlőség ebben az esetben 
sem lehet maximális, főre azonos számú, hiszen a választókerületek kialakí-
tásával kapcsolatban további törvényi előírások is vannak. Így a Vetv. 9. § 
(2) bekezdése szerint a választókerületek kialakításánál figyelemmel kell 
lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és egyéb sajátosságokra is. 
A törvény 88. § pedig további elveket közöl, mint például, hogy az egyéni 
választókerület székhelye – lehetőség szerint – városban van stb. Így az or-
szág választókerületekre való felosztásakor törekedni kell arra, hogy egy 
mandátum megszerzéséhez – azonos arányú részvételt feltételezve – elvben 
hasonló számú szavazat legyen szükséges az ország bármely választókerü-
letében. Magyarországon ez a szabályozás 1989-ben meg is történt, amikor a 
Vjtv. felhatalmazó klauzulája révén a 2/1990. MT rendelet megállapította a 
176 egyéni választókerület területi beosztását. 

Azóta azonban eltelt másfél évtized. Megdöbbentő, hogy habár a válasz-
tási rendszer normahalmaza az elmúlt 15 évben kisebb-nagyobb mértékben 
átlagosan félévente változott – leszámítva az alapvető választási formula 
szabályait –, szinte csak a választókerületi rendszer őrizte meg maximálisan 
a kezdetekben kialakított formáját. Egy kevésbé ismert változtatásra azonban 
felhívnám a figyelmet. A legkorábbi Vjtv. 54. §-nek a) pontjához kapcsolódó 
1. számú melléklet tartalmazta a választókerületek kialakításainak elveit. 
1989-ben ez a törvény még kimondta ebben a mellékletében, hogy: „Az 
egyéni választókerület lakosainak száma megközelítően 60 ezer.” 

A Vetv. 1997. évi hatálybalépésével ezt a passzust azonban hatályon kí-
vül helyezték, és a már említett Vetv. 9. § (1) bekezdését illesztették be a 
választókerületek kialakításának alapelvei közé. De miért volt szükséges a 
törvényalkotó számára ez a módosítás? Véleményem szerint azért, mert az 
eredetileg jól megkonstruált kereteket az idő és a változások szétfeszítették. 
A továbbiakban nem volt tartható a lakosságszámukat tekintve homogén 
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választókerületekről kialakított idealista kép.15 Hiszen mi mással lenne ma-
gyarázható ez a változtatás, hacsak nem azzal, hogy a kodifikátorok is felis-
merték, hogy az 1990-ben országosan egységesen még viszonylag egyenlő 
lakosságszámú választókerületek rendszere megváltozott, és különböző okok 
miatt túl- vagy alulreprezentált választókerületek „jöttek létre”. Azaz a tör-
vényalkotó is érzékelte ezt az egyenlőtlenséget, de nem volt elég bátorsága 
vagy éleslátása ahhoz, hogy valamilyen hosszabb távú megoldást keressen. 
Ezért aztán inkább elegánsan és a felszíni szemlélődő számára megnyugtató-
an az alapelvet konkretizáló törvényszakasz cseréjével lett úrrá a felmerült 
problémán.  

2. Bizonyítékok és következmények 

Az alapvető anomáliát azonban ez a csere nem oldotta meg. A területi vagy 
horizontális egyenlőség elve – mint láthattuk – megköveteli, hogy az egyes 
választókerületekben megközelítőleg azonos létszámú választásra jogosult 
állampolgár legyen. Habár előre tudható, hogy ez a kívánalom nem valósul-
hat meg teljes mértékben, mégis a választási rendszert úgy kell kialakítani, 
hogy ennek az alkotmányossági kritériumnak legalább általában próbáljon 
megfelelni. Álláspontom szerint az 1990-ben megalkotott rendszer amennyi-
re lehetett figyelemmel volt erre, és ezen kijelentésemet az alábbi idézet is 
alátámasztja: „Látható, hogy 1990-ben – a választókerületek lakosságszáma 
közötti (a Szerző) – egyenlőtlenség jóval kisebb volt, mint 2002-ben.”16 Má-
ra azonban – a tanulmány keretei között nem vizsgálandó – migrációs és 
egyéb okok miatt a választókerületek lakosságszámai nagy mértékben „tor-
zultak”. Így óriási méretű területi egyenlőtlenségek jöttek létre az egy man-
dátum megszerzéséhez szükséges szavazatok tekintetében. A politológus, 
Kovács László Imre „A választójog egyenlőségének területi érvényesülése” 
című dolgozatára a bizonyítás során erősen támaszkodom, és az alábbiakban 
közölt adatokat és a következő táblázatot ebből a műből idézem.17  

1. sz. táblázat  
Az alul-és felülreprezentált kerületek választói létszáma Magyarországon 
2002-ben 
+RM Választók 

száma 
∑ választó 
% 

-RM Választók 
száma 

∑ Választó 
% 

10-20%    1.138.335     14,2 10-20%    1.048.096     13,07 
20-30%       455.240       5,68 20-30%       518.124       6,46 
› 30%         552.942       6,90 › 30%         55.160       0,69 
Összes     2.146.517     26.78 Összes    1.621.380      20,22 
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Beszédes adatsor, amiből összefoglalóként megállapítható, hogy a jelentősen 
– 20%-nál nagyobb mértékben – alul- és felülreprezentált helyzetben lévő 
választópolgárok aránya hazánkban 19,73%.18 Pontosan 17-17 választókerü-
let van ebben a nagymértékben alul- vagy felülreprezentált helyzetben. „Az 
erősen alulreprezentált 17 kerület átlaglétszáma 59.304, ez az országos átlag 
130%, a 17 felülreprezentálté 33.722, amely 74%. Ezeket az adatokat tekint-
ve már nem olyan megnyugtató a kép.”19 Hivatkozhatok még Hubai László 
választási földrajzi szakértő kutatásaira is, aki a választási grafikonokat és 
térképeket elemző munkájában az egyik grafikontípus illusztrálása közben 
fejti ki a témában a Kovácséhoz teljesen hasonló véleményét. „Ha az alsó és 
felső decilist is megvizsgáljuk, a legnagyobb 18 EVK-ban átlagban valami-
vel kevesebb, mint 60 ezer (59 346) választójogosultat találunk, míg a legki-
sebb létszámú 18 EVK átlaga alig több mint 34 ezer (34 146). Itt az arányta-
lanság mértéke 1,74, ami szintén túlzottnak mondható.”20 A jelenlegi helyzet 
ilyen mértékű igazságtalanságát – tapasztalatom szerint – általában a lakos-
ság körében nem sokan tudják. Az egyes állampolgárokban azonban, akik az 
alulreprezentált kerületekben laknak, méltán okozhat(na) ez a hátrányos 
helyzet sérelemérzetet. Sőt ez az állapot politikai feszültségek forrása is le-
het, hiszen senki sem akarja, hogy az általa preferált párt mandátumhoz jut-
tatásához a rendszer hibájából eredően az ő szavazata csak kisebb mértékben 
járuljon hozzá, mint egy másik – kisebb lélekszámú – választókerületben 
lakó honfitársáé. Nem szóltam még ekkor azonban az igazi megdöbbentő 
problémáról és tényről: a Pest megye és Budapest választókerületeinek relá-
ciójában kialakult egyenlőtlenségről. A téma bevezetőjeként érdemes meg-
vizsgálni az általam készített táblázatot. 

2. sz. táblázat 
Budapest és Pest megye lakónépességének és választásra jogosultjainak lét-
száma 

Forrás: KSH és OVB 

 Pest megye és Bp.  
lakónépessége: Választásra jogosultak száma:

 Pest  Budapest Pest  Budapest 
1990     949.749    2.016.774   707.030    1.519.231 
2001(2002)   1.079.918    1.774.024   847.424    1.424.361 
A változás    +131.169     -241.750  +140.394     -94.870 

A változás mértéke valóban figyelemre méltó, és erőteljes Budapest-Pest 
megye migrációt takar. Ennek a társadalmi mobilitásnak a választójogi kö-
vetkezményei pedig jól megmutatkoznak majd a következőkben. A kiosztott 
mandátumok száma 1990 óta eme két közigazgatási területen sem változott, 
s így a lakosságszámváltozás következtében ma Budapesten és Pest megyé-
ben találhatóak a leginkább aránytalan és az átlagtól leginkább eltérő or-
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szággyűlési egyéni választókerületek.21 A pest megyei adatok olyan kivéte-
lesen igazságtalan reprezentációs mutatóval rendelkező választókerületeket 
takarnak, amelyek véleményem szerint az általam már idézett a 3/1991. (II. 
7.) AB határozat keretei közé sem férnek el.22 Fel kell ismernünk, hogy egy 
15 éves társadalmi folyamat következtében egész Pest megye tisztaprofilúvá 
és végletesen alulreprezentálttá vált (a megyei RM 16%)!23 A pesti választó-
kerületek választópolgárai külön-külön is olyan mértékben hátrányos hely-
zetbe kerültek, hogy emiatt a választójog egyenlőségének korlátozása ha az 
egész ország területén kialakult, az 1990-hez képest aránytalanabb helyzetre 
nem is, de ebben a területi vonatkozásban mindenképpen megállapítható. 
Bizonyos szintű aránytalanság természetes egy választási rendszer esetében, 
és még az azonos csoportba tartozó jogalanyok közötti különbségek is elvi-
selhetőek valamilyen mértékben. Ellenben a súlyosan igazságtalan és más 
konkuráló alkotmányos elvekkel sem indokolható jogtalanságot nem nézheti 
el, sem az alkotmányosság követelménye, sem pedig maga a társadalom. Az 
Alkotmánybíróság pedig 6/1991. (II. 28.) AB határozatában a következőket 
mondta ki: „A testület álláspontja szerint azonban – éppen azért, mert külö-
nösen fontos állampolgári jogról van szó – akár az egyenlőség, akár az álta-
lánosság bármiféle korlátozása csak igen jelentős indokból fogadható el, és 
egyeztethető össze az Alkotmánnyal.”24 Kérdéses, hogy létezik-e ebben a 
helyzetben valamilyen igen jelentős indok, ami alapján alkotmányos lehetne 
ez az előbbiekben kimutatott nyilvánvaló korlátozás? Meg kell állapítanom, 
hogy itt nincs ilyen indok, hanem „csupán” jogalkotói mulasztásról van szó. 
Ha a választójogi szabályozásunk a választókerületi rendszerben bekövetke-
zett létszámváltozásokat követte volna, álláspontom szerint a törvényhozó 
most nem lenne mulasztásos alkotmánysértő helyzetben. Ugyanis a válasz-
tókerületi határok átrajzolásával már szükséges lett volna módosítani a vá-
lasztókerületek beosztásán. Hasonló álláspontot képviselnek Táll Éva és 
Bódi Ferenc szociológusok, amikor a következőképpen minősítik a kialakult 
helyzetet: „A jelenlegi status quón minden bizonnyal változtatni kell, mert a 
2002-es választáson sérült az arányosság elve, azaz átlagosan egy Pest me-
gyei választókerületben tízezerrel több választó él, mint egy fővárosiban. A 
demográfiai előrejelzések a különbségek további növekedését valószínűsítik 
Pest megye javára.”25   

Összefoglalva a fentieket a következő megállapításokra jutottam. Véle-
ményem szerint szükséges lenne az egyéni választókerületek határainak fe-
lülvizsgálata, tekintettel arra, hogy az ország lakosságának földrajzi elhe-
lyezkedése az elmúlt tizenöt évben nagy mértékben megváltozott, és ez a 
fejlemény a választókerületek tekintetében aránytalanságok kialakulásához 
vezetett. Ez az anomália pedig Pest megye és a főváros vonatkozásában 
egyenesen alkotmánysértő helyzetet hozott létre. Az Alkotmányunkban meg-
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található választójog egyenlőségének elvében benne foglaltatik a horizontális 
egyenlőség követelménye is, és ennek a követelménynek a Budapest – Pest 
megye vonatkozásában fennálló 2004. évi állapot semmiképpen sem felel 
meg. Azaz konkrétan megfogalmazva a Vjtv. 2. sz. mellékletének a Főváros 
és Pest megye mandátumait kiosztó, valamint a választókerületek beosztását 
tartalmazó 2/1990. MT rendelet Budapest és Pest megye választókerületeit 
szabályozó része áll szemben az Alkotmány 71. § (1) bekezdésével. Állás-
pontom szerint egy utólagos normakontroll keretében a fenti két törvényi 
rendelkezés megsemmisítésére való határozott kérelemmel egy sikeres al-
kotmánybírósági beadványt lehetne elkészíteni.  

IV. A választási földrajz és a kormány felhatalmazása 

1. A választási földrajz 

Minden választási rendszer megköveteli az adott ország területének bizonyos 
szabályok szerinti földrajzi felosztását. Ennek a procedúrának, valamint a 
választási rendszerek általános földrajzi vonatkozásainak tudománya a vá-
lasztási földrajz. A választási földrajz szakértői elsősorban azt vizsgálják, 
hogy a földrajzi faktornak milyen szerepe van egy választási rendszer kiala-
kítása és funkcionalitása közepette.  

Meglehetősen ismertek azok a magyar és a „nemzetközi” történelmi 
alappéldák, amelyeken keresztül belátható, hogy ennek a komponensnek 
sokszor igenis milyen nagy jelentősége van.26 Szoboszlai György hívja fel 
erre a figyelmet: „Mértékadó politológusok is beismerik, hogy a politikai 
rendszer egyes elemei közül a választási rendszer a legkönnyebben manipu-
lálható.”27 Még megközelítően homogén választókerület nagyságok mellett 
sem lehetnénk teljesen nyugodtak, hiszen a negatív választási földrajz mód-
szerei még az alkotmányosan kialakított választókerületek megléte mellett is 
lehetővé teszik az igazságtalan politikai manipulációkat. Az a cél, hogy az 
egyik párt nagyobb esélyeket kapjon a győzelemre, mint a másik, elvileg 
kétféleképpen érhető el. Vagy tökéletesen homogén területi egységeket vagy 
pedig tökéletesen kevert területi egységeket kell létrehozni. Az első módszer 
azt jelenti, hogy egy megyén belül úgy alakítják ki a választókerületi határo-
kat, hogy az ellenfél szavazópolgárai egy-egy választókerületbe koncentrá-
lódjanak. Így ezekben habár biztos a rivális párt győzelme, mégis az eme 
csekély számú választókerületben bekövetkezett „túlnyerésből” következő-
en, a többi és többséget jelentő választókerületben a mandátum megszerzés-
hez szükséges fölény könnyedén elérhető. Ennél pedig „még inkább aján-
lott” a szétszórásos módszer, hiszen ez nem is annyira könnyen felismerhető 
manipulációt takar. A lényege pedig az előző ellentéte, vagyis, hogy ekkor a 



Lovas András 

 182 

szavazókerületeket úgy alakítják ki, hogy a vetélytárs párt szavazótábora az 
egyes körzetek között végletesen szétszóródik, szétaprózódik. Ilyenkor min-
den választókerületben, ha csak egy kicsivel is, de a mandátumok számát 
tekintve összességében mégis fölényes győzelem biztosítható.28 Ezeket a 
módszereket csak akkor tudja a választási körzeteket konstituáló párt vagy 
hatalmi blokk megfelelően igénybe venni, ha a potenciális pártszavazók 
területi elhelyezkedését pontosan tartalmazó statisztikákkal és térképekkel 
rendelkezik. Egy ilyen adatbázis azonban kellő idő és pénz birtokában a mai 
fejlett közvéleménykutató módszerek igénybevételével gond nélkül elkészít-
hető.29 Ha pedig elég ügyesek a „kodifikátorok”, akkor ez a beosztás még 
úgy is elvégezhető, hogy mindeközben a választójog egyenlőségének formá-
lisan megfelelő és lakosságszámukat tekintve homogén választókerületeket 
hoznak létre.  

Ezen fejtegetéseimnek a továbbiakban csak egyetlen és elvileg meg-
nyugtató (jogi) korlátja van. A demokrácia játékszabályai, és az azokat köz-
vetítő 4/1993. (II. 12.) AB határozatból kiolvashatóan maga az Alkotmány is 
megköveteli, hogy bizonyos alapintézmények és bizonyos – főleg politikai – 
alapjogok szabályozása széles körű megegyezéssel történjen.30 Éppen ezért, 
eme konszenzus megvalósításának igénye miatt részesül 2/3-os védelemben 
a magyar választójogi törvény. Így biztosított elvileg, hogy egyik egyszerű 
többséget birtokló párt vagy koalíció sem változtathatja meg kénye-kedve 
vagy rosszabb esetben manipulációs szándéka okán a választókerületek föld-
rajzi beosztását. A negatív választási földrajz Magyarországon elvileg nem 
használható. Vagy mégis?  

2. A kormány felhatalmazása 

Emlékeztetőül álljon itt a Vjtv. 50. § (2) bekezdése, amely így szól: Felha-
talmazást kap a Kormány arra, hogy az egyéni és a területi választókerületek 
sorszámát, székhelyét, és területét megállapítsa. A felhatalmazási klauzula 
alapján született meg a 2/1990. MT rendelet, azaz a hatályos magyar jogi 
szabályozás szerint az egész választási rendszerünk „kulcsa” ebben az utol-
só, nem jogállami kormányunk által meghozott elavult minisztertanácsi ren-
deletben található. A jogforrási hierarchia alapján ez az MT rendelet egy 
kormányrendelettel bármikor módosítható. Így a mindenkori Kormány egy-
oldalúan az egész választókerületi beosztást (is) megváltoztathatja. Sehol a 
kétharmados korlát, sehol a konszenzus igénye.  

Ezt a szabályozást elfogadhatatlannak és az alkotmány szellemiségével 
ellentétesnek tartom. A jelen megoldás valószínűleg az 1989-ben sebtében 
összetákolt Vjtv. nem túlságosan előretekintő hozzáállásának hozadéka. 
Mivel akkor a lehető leggyorsabb időn belül szükség volt egy működőképes 
rendszer felállítására és az első szabad választások de facto lebonyolítására, 
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ez a felhatalmazás az adott történelmi szituáció keretei között elfogadható-
nak és ésszerű kompromisszumnak minősíthető.31 Ma már azonban egyálta-
lán nem indokolható a felhatalmazási klauzula további hatályban tartása. A 
Kormányt a választókerületi lista birtoklására felhatalmazó Vjtv. 50. § (2) 
bekezdése egyszerűen rossz és veszélyes szabályozás. A nemzetközi megol-
dások is – mint az alábbiakban majd láthatjuk – ettől merőben eltérőek, s 
összességében a magyar választási rendszer ezen elemét non-komform sza-
bályozásnak lehet minősíteni. Az eddigiekben tudatosan tartózkodtam az 
alkotmányellenes minősítés használatától, s pontosan azért, mert nem szeret-
nék a megalapozatlanul nagy szavakkal dobálózók táborába tartozni. A 2/3-
os törvényi védelem igényével kapcsolatos eddigi alkotmánybírósági jogér-
telmezési gyakorlat meglehetősen színes képet mutat. Ezért én a továbbiak-
ban eltekintenék az ezzel kapcsolatos fejtegetésektől, s csupán a mostanáig 
kifejtett, visszafogottabb álláspontomhoz tartanám magamat.  

V. Nemzetközi válaszok az egyenlőtlenség kiküszöbölésére 

1. Lengyelország 

Az előző fejezetek során taglalt jogi anomáliák természetesen nem egyedüli 
magyar sajátosságok. Mindazokban a demokratikus jogállamokban, ahol a 
választások minél igazságosabb lebonyolítására törekednek, felmerülhetnek 
a választókerületek nagyságával és a választókerületi rendszer módosítható-
ságával kapcsolatos problémák.32 Ebben a fejezetben olyan nemzetközi pél-
dák rövid bemutatására törekszem, amelyek ugyan más-más módon, de ha-
tékony választ tudtak adni a magyar választási rendszerben eddigiekben még 
nem, vagy nem kellőképpen szabályozott kérdésekre.  

A Lengyel Köztársaság – mint a hazánkhoz hasonló történelmi szituáci-
óban demokratizálódott közép-európai ország –, választási szabályai figye-
lembe veszik a választójog egyenlőségének elvéből eredő további követel-
ményeket is. A lengyelek egy olyan organizatórikus megoldást építettek be a 
választási rendszerükbe, amely révén lehetővé vált, hogy a társadalmi válto-
zásokat és annak hatásait a választási rendszer „érzékelje”, és az abból eredő, 
az egyenlőség megvalósulása szempontjából „káros” következményeket 
zökkenőmentesen kiküszöbölje. Alapvetően minden ország számára, amely 
valamilyen módon szabályozni szeretné a választókerületek lakosságszámá-
nak változásából eredő problémát, elengedhetetlen egy ebben a témában 
kompetens független szerv létrehozása vagy egy már létező szerv ilyen irá-
nyú jogkörökkel való felruházása. A lengyelek a második megoldást prefe-
rálták, hiszen a Lengyel Köztársaság Országgyűlési Választási Törvényének 
58. § (1) bekezdése kimondja,33 hogy az OVB feladatai közé tartozik a terü-
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leti választókerületekben történt lakosságszám-változásokra vonatkozó idő-
szakos információinak az áttekintése, és amennyiben szükséges, változtatási 
javaslatainak a Parlament elé terjesztése.  

2. Nagy-Britannia 

A második példaország, Nagy-Britannia tisztán többségi választási rendsze-
rének demokratikussága szempontjából a választójog egyenlőségének még 
hangsúlyozottabb jelentősége van. Így nem véletlen, hogy a megközelítően 
hasonló lakosságszámú választókerületi rendszer igénye is elsőként a sziget-
ország alkotmányos jogfejlődése során merült fel. Az angolok Boundary 
Comission néven létrehoztak egy választókerületi bizottságot, amely a tör-
vény definíciója szerint egy független, politikamentes és állandó testület.34 
Feladata a választókerületi beosztást érintő kérdések általános vizsgálata. Fő 
kötelessége, hogy periodikusan – 8-12 évenként – ismétlődően a másik há-
rom Comissionnal együtt elkészítsen egy, az egész Nagy-Britannia választó-
kerületi rendszerét felülvizsgáló központi jelentést. A saját közigazgatással 
és számos munkatárssal rendelkező testület nagy befolyással bír a brit vá-
lasztási rendszer alakulására, hiszen a kötelezően elkészítendő központi je-
lentés általában nagy formátumú változtatásokat tartalmaz a választókerüle-
tek beosztására vonatkozóan. E javaslat esetén a bizottsági tagoknak maxi-
málisan figyelemmel kell lenniük a választókerületek beosztásának szabálya-
ira. Ezeket az elveket a Parlamentary Constituencies Act 2. § tartalmazza, és 
amelyek közül a 4. pont így szól: A választókerületekben élő választásra 
jogosultak számának, amennyire csak lehetséges, szorosan meg kell egyez-
nie a választási kvótával. A választási kvóta pedig a nagy-britanniai válasz-
tókerületek átlagos választásra jogosultjainak száma. 2000-ben ez a szám 69 
904 fő volt. A törvény azt is meghatározza, hogy melyek azok a különleges 
kivételek, amelyek fennállása esetén az ettől a számtól való lényegesebb 
eltérés is még elfogadhatónak minősíthető.  

3. Németország 

Természetesen az utolsóként megvizsgált alaptörvény, a német Grundgesetz 
is tartalmazza a választójog egyenlőségének elvét.35 A német jogalkotók 
pedig különösen nagy fontosságúnak találták eme jogelv gyakorlati megva-
lósulását is, hiszen az ehhez szükséges szabályozást a német Szövetségi Vá-
lasztójogi Törvény 3. §-ában helyezték el.36 De nemcsak a jogalkotói hata-
lom, hanem az alkotmánybírósági gyakorlat is sokat foglalkozott már ezzel a 
témával, és az évek során precízen kimunkálta az általam szem előtt tartott 
fontos jogelv értelmezési kereteit is.37  
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A 3. § kimondja, hogy egy választókerületet úgy kell kialakítani, hogy 
annak lakosságszáma az összes választókerület átlagos lakosságszámától 
sem alsó, sem felső irányban nem térhet el 15%-kal. Amennyiben pedig egy 
választókerület lakosságszámának az összes átlagától való eltérése eléri a 
25%-ot, akkor annak a választókerületnek a határait megfelelően módosítani 
kell. „A 25%-os határnak, mint abszolút alkotmányjogi védelemnek az átlé-
pése a választójog egyenlőségének a megsértését jelenti.”38  

E törvényhely meghozatalával egy időben vizsgálta újra a német Alkot-
mánybíróság a választójog egyenlőségének megvalósulását. A BVerfG 1997. 
04. 10-én kelt határozata foglakozott azzal a kérdéssel is, hogy az átlagtól 
való számszerű eltérésnek más országokban hol van a még alkotmányosan 
elfogadott határa.39 A határozat per expressis verbis hivatkozik a világhírű 
Max-Planck-Instituts közjogi-összehasonlító tanulmányára, amely a külön-
böző országok alkotmánybíróságainak egyenlőségi témájú határozatait mu-
tatja be. Ez a tanulmány is kiemeli, hogy a demokratikus országok egész 
sorában alkotmányjogilag jelentős kérdés, hogy az államterületet egyenlő 
nagyságú – a lakosságszám vagy a választásra jogosultak tekintetében – 
választókerületekre osszák fel, és amennyiben szükséges, azokat időről-időre 
a változásokhoz is igazítsák hozzá.40  

Ezen alkotmánybírósági határozat és a további nemzetközi példák isme-
rete alapján kijelenthető, hogy létezik egy olyan egzakt, százalékban is meg-
adható átlagtól való eltérés, amelytől egy adott választási rendszert már az 
egyenlőség elvét megsértőnek, és nota bene alkotmányellenesnek titulálhat-
nánk. Csak éppen Magyarországgal kapcsolatosan állapítható meg, hogy 
sem a jogalkotói, sem pedig a jogalkalmazói gyakorlat még nem jutott el 
ennek az általam kívánatosnak tartott értelmezésnek a kimunkálásához.  

VI. A választási normák revíziójának lehetséges alternatívája  
(megoldási javaslat) 

Az alábbiakban e helyütt összefoglalom, hogy álláspontom szerint a jogalko-
tó részéről mely szükséges lépések megtételét tartom elengedhetetlennek egy 
jó és alkotmányos szabályozás megalkotásakor. Különösen kihangsúlyoz-
nám, hogy ezeknek a változtatásoknak csak együttesen, egy komplex válasz-
tókerületi reformszabályozás esetén lenne meg a kívánatos hozadéka. 

Alapvetően két törvény, a választójogi törvény, valamint a választási el-
járási törvény módosítására lenne szükség, amely azonban a 2/1990. MT 
rendelet hatályon kívül helyezését is maga után vonná. Elsődlegesen a Vjtv. 
50. § (1) bekezdését és magát az említett 2/1990. MT rendeletet kellene hatá-
lyon kívül helyezni. A Vjtv. egyik új paragrafusa mondaná ki, hogy az egyé-
ni és területi választókerületek sorszámát, területét és székhelyét a törvény 
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valamelyik új melléklete tartalmazza. Egy további új paragrafus pedig egy új 
szerv felállításáról rendelkezne, Választókerületi Bizottság névvel. Üdvözö-
lendő lenne, ha ez az új alkotmányos szerv az Országos Választási Bizottsá-
gon belül elhelyezkedő független, pártatlan és állandó testület lenne. Az 
OVB körüli áldatlan helyzet megszüntetését össze lehetne vonni az új bizott-
ság felállításának igényével, mert például egy, az OVB-re vonatkozó para-
grafus kimondhatná, hogy az OVB részére felállított adminisztratív appará-
tus egyben a VB hasonló feladatait is ellátja. A VB tagjaira vonatkozó javas-
latom szerint: az OVB elnöke lenne egyben a VB elnöke is. A további négy 
tag pedig a nemzetközi mintákat is figyelembe véve az AB egyik bírája, a 
KSH mindenkori elnöke, egy a Belügyminiszter által delegált tag, valamint 
az MTA elnöke által kinevezett egyetemi professzor lehetne. Az első három 
tag a megbízatása ideje alatt tölthetné be a választókerületi bizottsági mandá-
tumát, az utóbbi kettő pedig 8 évig. A VB legfőbb feladata a választójog 
egyenlőségéből eredő követelmények megvalósulása feletti őrködés lenne. 
Azaz figyelemmel kísérné a választókerületek lakosságszámában bekövetke-
zett változásokat, valamint szükség esetén, a Belügyminiszter útján javasla-
tot tehetne az Országgyűlés felé a Vjvt. választókerületi és mandátum kiosz-
tó mellékleteinek a módosítására. Ezt a soron következő választásokat meg-
előző 18 hónapon belül bármikor megtehetné, de választókerületi beosztás 
alakulásáról 8-10 évenként kötelező lenne számára egy általános jelentés 
elkészítése. Ezeket a szabályokat is a Vjtv. új paragrafusa tartalmazná. Ezen 
kívül ajánlható lenne, hogy a jogalkotó saját maga vállalja fel a választójog 
egyenlőségének konkrét értelmezését. A német minta alapján a Vetv. 9. §-ba 
lehetne beilleszteni a választókerületek kialakítására vonatkozó szabályozást. 
Az új 9. § (2) és (3) bekezdései a következőket mondhatnák ki: a választóke-
rületek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy azok lakosságszáma az 
összes választókerület átlagos lakosságszámától sem alsó, sem felső irány-
ban nem térhet el több, mint 15%-al. Amennyiben pedig egy választókerület 
lakosságszámának az összes átlagától való eltérése eléri a 25%-ot, akkor 
annak a választókerületnek a határait megfelelően módosítani kell.  

A továbbiakban még kisebb nehézséget okozhat az a tény, hogy vélemé-
nyem szerint e javasolt reformszabályok meghozatalával egy időben a Pest 
és Budapest választókerületei között fennálló egyenlőtlenséget is orvosolni 
kell. E kérdés orvoslása pontosan alkotmánysértő volta miatt nem tűr halasz-
tást. Ehhez azonban a már korábbiakban említett mandátumátsorolás eszkö-
zét is igénybe kellene venni.41  
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Puskás András 

Versenyjog és versenypolitika  
a telekommunikációban és a médiában* 

A dolgozat célja, hogy a telekommunikációs és a kapcsolódó média piacot a 
versenyjog fő problémakörein keresztül közelítse meg. A vizsgálat főként ez 
Európai Unió és Anglia szabályozására hagyatkozva vizsgálja a témát, azon-
ban több kérdés kapcsán is szélesebb nemzetközi kitekintést nyújtva az 
Amerikai Egyesült Államok telekommunikációs piacának fő kérdéseit is 
bemutatja. 
A dolgozat felépítése: 

- A telekommunikáció, médiaipar, mind gazdasági, mind társadalmi 
szerepének, a közelmúltban bekövetkezett jelentős változásoknak rö-
vid bemutatása. 

- Versenyjogi alapkérdések, mint a releváns piac és a kollektív domi-
nancia meghatározásának az Európai Unió általi megközelítése. 

- A tulajdonosi koncentrációk kapcsán felmerülő problémák vizsgálata 
és az ilyen média-koncentrációk pluralizmusra gyakorolt negatív hatá-
sainak elkerülését szolgáló szabályozási modell, az angol példa alap-
ján. 

- A média fúziók kontrolljának fő problémái az OECD 2003. évi jelen-
tése alapján, a telekommunikációs szektoron belüli fúziókkal kapcso-
latos Európai Uniós gyakorlat. 

A fejezetek és azok sorrendjének megválasztása a versenyjog legnagyobb 
problémacsoportjai alapján történt és ezek egymásra épülő jellegét követi.  

A. Előzetes összefoglaló 

A telekommunikáció, média és a piaci verseny szabályozása az általános 
versenyjogi jogintézményeken túl több tipikusan szektor specifikus ponton 
kapcsolódik össze. A kartelek, monopol, oligopol piacok problémainak vizs-
gálata során olyan jellemzően a médiában és kapcsolódó iparágakban előfor-
duló jelenségek merülnek fel. Gyakori versenyjogi probléma a média világá-
ban a fúzió kontroll, amely a jövőbeni piaci verseny védelmének általános 
eszköze a versenyjogi szabályozáson belül. A telekommunikációs piacra 
való alkalmazásnak azonban több sajátossága is megfigyelhető. A koncent-
                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Kereskedelmi jog” szekcióban különdíjat ért el. Konzulens: Dr. Ba-
logh Zsolt György 
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ráció kontroll több szempontból tekintve is fontos eleme a versenyjognak, 
versenypolitikának a médián belül; a média-óriások több, egymástól földraj-
zilag független piac összekapcsolására, szolgáltatás típusok, divíziók kon-
centrációjára válhatnak képessé.  

A fúzió kontroll versenyt megóvó jellege miatt módszereit és hatását te-
kintve az egymással többnyire vertikálisan vagy horizontálisan kapcsolatban 
álló cégek összeolvadásának várható hátasaira helyezi a hangsúlyt, ami az 
informatika, telekommunikáció fejlődésének sebessége miatt más jellegű, 
mint a többi iparágakban. A piaci struktúrák átrendeződése egy innovatív 
megoldás hatására sokkal gyorsabb, a piacok akvizíciója kevésbé kötött lo-
gisztikai háttérhez, így szintén gyorsabban kivitelezhetők a tranzakciók. A 
médiaipari szolgáltatások körének folyamatos bővülése továbbá olyan bi-
zonytalansági faktort jelent, amely a felügyelőszerveket fokozott óvatosságra 
inti. 

A telekommunikációban előforduló versenyjogi konfliktusok (akár ver-
senytársak, akár piaci szereplő és felügyelőszerv közötti) sokszor határokon 
átnyúló, szupranacionális szervek közreműködésével, illetve ilyen fórumok 
előtt folynak. A két fő kört tekintve kiemelhető az Egyesült Államok 
Antitrust hivatala, valamint az Európai Unió Bizottsága (Directorate General 
of Competition). Mind a két esetben a szabályozás nagy mértekben támasz-
kodik a korábbi precedensekre. A szabályozás, és a jogalkalmazás is ehhez 
alkalmazkodva párhuzamosan fejlődött. A nemzetek feletti fórumok hatásá-
ra, az ezek által alkalmazott eljárás mintájára, egyre gyakrabban megfigyel-
hető, hogy a nemzeti bíróságok előtt is korábbi jogviták, illetve az ezekben 
alkalmazott jogelvek kerülnek hivatkozásra a tipikusan kodifikált jogrend-
szerrel rendelkező európai országokban is. 

B. Versenyjogi alapkérdések 

I. A piac meghatározása, Telekom Piaci Tervezet (EU) 

A versenyjogi kérdések szempontjából jelentőséggel, a piaci erővel rendel-
kező vállalkozások bírnak. A piaci erőt képviselő cégek közös jellemzője, 
hogy képesek az árak és a termelés/kibocsátás olyan jellegű befolyásolására, 
változtatására, ami a fogyasztók érdekeit sértik. A piaci erő számos esetben 
jelenti a szabályozás alapját:  

- a versenykorlátozó megállapodások tilalma, ami alól a „de minimis”1 
és a hasonlóan piaci részesedéshez is kötött csoportmentesítések (mint 
a block exemptions) jelent kivételt, vagy  

- a domináns helyzettel való visszaélés esete. 
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A piaci részesedés megállapításának előfeltétele a releváns piac meghatáro-
zása. Ez két fő részből áll: a földrajzi és termék/szolgáltatás piac meghatáro-
zása. Az Európai Unió Bizottságának tervezete2 alapján a telekom szektor, 
mint speciális, gyorsan fejlődő és terjeszkedő szektor különös irányelvek 
alapján értékelendő. A piac elemzésének egyik fontos jellemzője, kiemelten 
a telekom szektorban, hogy a piacot nem statikus állapotában kell megfi-
gyelni, hanem dinamikus folyamatként, jelenségként értékelni annak válto-
zásaival együtt.3 Ezért a tagállamok versenyjoggal foglalkozó hivatalainak4 
és a releváns fórumainak a Bizottság által támasztott kritériumok alapján 
egymással és a Bizottsággal együttműködve kell alkalmazni a direktíva 13. 
cikkelyét.5 A tagállamok szerveinek így főként a földrajzi piac meghatározá-
sában van szerepe, de a Bizottság külön engedélye alapján ennél szélesebb 
körű szabályozásra is lehetőségük van. A prospektív piacelemzés olyan piac 
meghatározáshoz vezethet, ami különbözik a korábbi tapasztalatok alapján 
felállított piacdefinícióktól, így a tagállamok szerveinek lehetőség szerint 
olyan meghatározást kell felállítani, ami egyrészt az ex ante szabályozás 
érdekében kialakított piacdefiníciót és másrészről az ex post versenyjogi 
jogalkalmazást is szolgálja. 

II. A releváns piac meghatározásának fő kritériuma 

Az, hogy a termék kínálata és a szolgáltatás biztosítása adott földrajzi terüle-
ten releváns piacot teremt-e, az alapján határozható meg, hogy a termék for-
galomba hozataláért felelős(ek), és a szolgáltatást biztosító(k) az árak meg-
határozása során versenykényszerben vannak-e. Két fő versenykényszer van, 
amely alapján a piaci résztvevők magatartása értékelhető:6 1) a keresleti és 
2) a kínálati helyettesíthetőség. A keresleti oldalon fellépő helyettesíthetőség 
a fogyasztók hajlandóságát tükrözi, hogy a kérdéses terméket vagy szolgálta-
tást más elérhető termékkel vagy szolgáltatással pótolják. A kínálati helyet-
tesíthetőség a piacon lévő más termelők, szolgáltatók hasonló vagy azonos 
jellegű szolgáltatás-, termékértékesítésre való átállásának nem túl jelentős 
költséggel járó lehetőségét méri. A keresleti és kínálati helyettesíthetőség 
értékelésének egyik módja a „feltételezett monopólium teszt”7 (FMT). Az 
FMT egyik problémája, hogy csak azokban a szektorokban, azokra a termé-
kekre, szolgáltatásokra alkalmazható, ahol nincsenek előre meghatározott 
árak, vagyis az árakat a piaci szereplők (kereslet-kínálat alapján) határozzák 
meg.8 Másik probléma a földrajzi határok mellett, a már említett szolgáltatá-
si- és termékkosár meghatározása, az ex ante és ex post szerep miatt.9 

Összességében a tesztet addig a pontig kell folytatni, ameddig a fogyasztó 
döntését tekintve nem lépi át a meghatározott földrajzi határokat a helyettesí-
tés (vagyis a fogyasztói szükségletek kielégítése) érdekében. 
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III. Releváns termékpiac 

Az esetjog által meghatározottak szerint a releváns termék és szolgáltatás 
piac magában foglalja az összes szolgáltatást és terméket, amelyek egymás-
sal kiválthatók és helyettesíthetők, amelyek megfelelő mértékben kielégítik a 
fogyasztók szükségleteit, tekintettel a verseny feltételei, körülményei és a 
kereslet-kínálat által meghatározott piac struktúrára is.10 Azok a termékek, 
amelyek csak csekély, vagy relatív mértékben válthatók ki egymással, nem 
alkotnak közös piacot.11 A kompetens tagállami szervek feladata a releváns 
piac meghatározása a fogyasztók, felhasználók (end user) által használt szol-
gáltatások és termékek csoportosítása által. 

Habár a végfelhasználása egy terméknek, vagy szolgáltatásnak erősen kö-
tődik annak karakterisztikájához, különböző megjelenési formájú termékek 
is szolgálhatják ugyanazt a felhasználási célt. Ilyen eset lehet az Internetes 
kapcsolat felépítése, amit a felhasználók elérhetnek, akár kábel, akár műhol-
das rendszer segítségével. Ebben az esetben a felhasználás célja megegyezik 
annak ellenére, hogy a két szolgáltatás és kapcsolódó termék(ek) megjelené-
se, jellege eltérő. Hasonló elv alapján lehet elkülöníteni a közel azonos jelle-
gű kétirányú „sms” szolgáltatást nyújtó mobil hálózatokat és az üzenetkül-
dést is biztosító személyhívó szolgáltatásokat, ahol a megjelenés jellege ha-
sonló, azonban mégsem alkot a két szolgáltatás közös piacot. 

Szintén piaci elhatárolás alapja lehet a különböző díjszabási modellek al-
kalmazása a különböző fogyasztói csoportokkal szemben. A Bizottság is ezt 
a megkülönböztetési alapot alkalmazta, amikor a szolgáltatók által a kiske-
reskedelmi szolgáltatások díja és a kedvezmények megállapítása során kü-
lönbséget tett a lakossági és az üzleti ügyfelek között. Továbbá, a termékek, 
szolgáltatások helyettesíthetősége a különböző elektronikus kommunikáció-
val kapcsolatos szolgáltatások piacán egyre nagyobb mértékben növekszik a 
különböző technológiai, innovatív megoldások révén. A digitális rendszerek 
alkalmazása által karakterisztikai és felhasználhatósági konvergencia alakul 
ki a különböző technológiákra épülő rendszerek között. Ilyen jelenség a hor-
dozható eszközök Internet hozzáférésének, és az Interneten keresztüli hang 
továbbítás lehetőségének összekapcsolása révén létrejött szolgáltatás rend-
szernek a hagyományos telefonpiacra való belépése.12 

IV. Földrajzi piac 

Az esetjog alapján a releváns földrajzi piac azt a területét jelenti, ahol a fen-
tiek alapján meghatározott vállalkozások a termékek és szolgáltatások keres-
let-kielégítésében szerepet játszanak, ahol a verseny körülményei hasonlóak 
vagy megfelelő mértékben homogének, és aminek elkülönítése a környező 
területektől a verseny körülményeinek különbsége alapján lehetséges.13 A 
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körülményeknek a kereskedők, szolgáltatók között nem kell tökéletesen 
homogénnek lenni. Megfelelő mértékű hasonlóság, és homogenitás már pia-
cot teremt közöttük, ennek megfelelően azok a piacok nem tekinthetők közös 
piacnak, ahol a verseny feltételei, körülményei heterogén jelleget mutat-
nak.14 

A keresleti oldal helyettesíthetőségének megfelelően vizsgálni kell a fo-
gyasztói preferenciákat és az aktuális földrajzi fogyasztói szokások mintáját. 
Így a nyelvi különbségek adhatnak választ például arra, hogy bizonyos szol-
gáltatások miért nem érhetők el a különböző nyelvi sajátosságokat mutató 
területeken, régiókban. A kínálati helyettesíthetőséget tekintve, a piac meg-
határozása során figyelembe kell venni az aktuálisan piaci szereppel nem 
rendelkező vállalkozásokat is, melyek egy árváltozást követően rövid időn 
belül a piacra lépnének.15 

A telekom szektor piacának földrajzi meghatározása hagyományosan16 
két szempont alapján történik: 

- a hálózat által lefedett terület17 
- a jogi és más szabályozási eszközök léte18 

C. Tulajdonosi koncentráció 

I. A koncentráció problémái a média szektor szempontjából 

A gazdasági jellegűeken túl, két másik fő kár származik a média vállalkozá-
sok tulajdonosi koncentrációjából: 

- Több fontos ideológiai szegmens is kimaradhat a tömegtájékoztatás-
ból, vagy jelentős mértékben alulreprezentáltan jelenik csak meg. 

- Egy vagy több befolyási csoport (akár gazdasági, akár politikai) a mé-
dia segítségével szerezhet politikai befolyást vagy erősítheti hatalmát. 

Így a koncentráció megakadályozásával vagy annak szabályozottságával 
látszólag a versenyjog két kérdésre is megoldást kínálna: egyrészt a piaci 
verseny szempontjából, a tipikus versenyjogi problémára (oligopolizáció, 
monopolizáció), másrészről ezen a téren a pluralizmus védelmével a demok-
ráciát is szolgálná. 

Ahogy az elméletben igazolódni látszik, a versenyjog pluralizmust (a 
számos szolgáltató, mint piaci szereplő által egyensúlyban tartott piaci vi-
szonyok kereteinek kiépítésével, megőrzésével) és sokszínűséget, minőségi 
szolgáltatást (a termékek megkülönböztetésével, és fogyasztó központú 
szolgáltatásokkal) biztosít. Az elméleti piaci működés miszerint: 1) a piaci 
verseny keretében a szolgáltatók az egyre növekvő fogyasztói igények kielé-
gítésével versenyeznek egymással; 2) politikai befolyásoktól mentesen adja 
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meg a választ, hogy a versenyjogi alapelvek a médián belül miért tűntek 
ilyen vonzónak. Azonban a valóság ennél árnyaltabb összképet mutat. 

A versenyjog megítéli, hogy adott vállalkozás a piacon domináns-e vagy 
sem. Az olyan média portfolió azonban, amely nem mutatkozik egyik médi-
umban sem meghatározó piaci szereplőnek, az összes média piacot tekintve, 
a tömegtájékoztatás egészén keresztül a pluralizmus torzulásához vezethet. 
Ugyanakkor a versenyjogba nem ütközik egy piaci szereplő teljes dominan-
ciája, ha a piacra lépés mások számára is lehetséges. A releváns piac megha-
tározása kimondja ugyanis, hogy nemcsak a piaci szereplőket kell figyelem-
be venni, hanem azokat is, akik számára lehetséges, hogy a piacra lépjenek, 
így lehetséges egy elméletben működő piaci verseny, amit sem a pluraliz-
mus, sem a sokszínűség nem jellemez, mert csak potenciális versenytársak 
szerepelnek az elemzésekben és nem a valós, a piacon aktív szereppel ren-
delkezők. Hiába van a fúzió kontrollnak külön a médiával kapcsolatosan 
speciális felelősségi szabályozása,19 ez többnyire nem bizonyult hatékony-
nak.20 

Egy másik jelenség, amit a versenyjog nem tud megoldani a média plura-
lizmussal kapcsolatosan az úgynevezett „Hotelling” jelenség. A Hotelling 
olyan különös esetekben fordul elő, mikor a piacon nincs árverseny.21 Ilyen-
kor a gazdasági racionalitás a szolgáltatókat a fogyasztói igények spektru-
mának közepe felé mozgatja, ahelyett, hogy a sokszínűségre törekednének a 
termékcsomagok kialakításakor. A jelenség hatása kiterjed az újonnan piacra 
lépőkre is, akik az esetleges fogyasztói igények szegmenseit elégíthetnék ki, 
mivel a már piacon lévők mintául szolgálnak, és a reklám felületek kapcso-
lódó piaca pedig a kezdetben periférián elhelyezkedőket is az igények cent-
ruma felé mozdítja el. Az egyik legjobban érintett ilyen iparág a kereske-
delmi televíziók és rádiók piaca. A fogyasztók és a műsorok anyagi forrásai-
nak megteremtése között nincs közvetlen pénzügyi nexus, így könnyű belát-
ni, hogy a műsorok tartalma, jellege sokkal inkább tükrözi az azok szolgálta-
tását biztosító hirdetők igényeit, mint a fogyasztókét.  

Összefoglalva a versenyjog szükséges, de nem elégséges vagy megfelelő 
eszköz a média piacok szabályozására azok pluralizmusának, eltérő vélemé-
nyek, eszmék artikulációjának biztosítása szempontjából. A versenyjog még-
is nagy jelentőségű a médiaiparban, mivel: 

- a média/telekommunikáció egy jelentős gazdasági szektor, így ebből a 
szempontból a versenyjogi szabályozás szükséges az árak és költségek 
alacsonyan tartásának biztosítására, és a minőség javulásának előmoz-
dítására; 

- habár a pluralizmust önmagában nem biztosítja, de elősegíti, annak 
kiépülésére lehetőséget biztosít, és a fogyasztói igények lehetőséget 
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kapnak, hogy a különböző, újonnan piacra lépő termékek kipróbálásá-
val új irányt szabhassanak a szolgáltatások fővonalainak. 

Az Európai Unió megközelítése szerint22 a tagállamok hatóságainak elsődle-
ges feladata, hogy elősegítse a versenyt az elektronikus kommunikációs há-
lózatok és szolgáltatások területén, ezen belül konkrétan: 

- a fogyasztói előnyök maximalizálásának biztosítása a választék, ár és 
minőség szempontjából, 

- az infrastrukturális befektetések és az innováció támogatása, 
- a véges készletek és rádióhullámok hatékony felhasználásának előse-

gítése. 
A direktíva így az első pont alapján a versenyjog segítségével, a releváns 
nemzeti szerveken keresztül kívánja a fogyasztók számára a választékot és 
minőséget biztosítani, habár a szabályozás alól a direktíva egyértelműen 
kizárja az elektronikus kommunikációs szolgáltatások tartalmi elemeit. A 
minőség és választék biztosítása azonban mégis elvárhatóan érinti a szolgál-
tatások tartalmát is. 

II. Kereszttulajdonosi rendszerek 

A pluralizmus védelme az oka a tulajdonosi viszonyok szabályozásának. 
Ennek két fő alakja létezik: 

- kereszttulajdonosi rendszerek korlátozása vagy a különböző média 
ágakban szerzett tulajdonosi jogok korlátozás, 

- a koncentráció korlátozása kimondottan egy adott média ágon belül. 
A kereszttulajdonosi rendszerek általánosságban közérdekbe ütközőek, 
ahogy azt például már 1962-ben is megállapította a Pilkington Bizottság: 
amennyiben egy vállalat mind rádió, televízió mind nyomtatott sajtó tulaj-
donnal is rendelkezik, akkor ez közvetlen veszélyt jelent a demokráciára, 
mivel a közvélemény befolyásolására, alakítására többrétegűsége által al-
kalmas. 23 A probléma hátterét, ahogy az a fenti indoklásból is látszik, nem a 
kereszttulajdonosi rendszerek léte jelenti, hanem az ezáltal megvalósuló 
tulajdonkoncentrációk. Így a kereszttulajdonosi rendszerek szabályozása 
nem volt más, mint eszköz a koncentrált média tulajdonok létrejövetelének 
megakadályozására.  

A „régi médiában”, ahol viszonylag kevés orgánum, kevés szereplővel je-
lentette a tömegtájékoztatást, a kereszttulajdonosi rendszerek kézenfekvő 
megoldást jelentettek a fenti problémára. Az „új média” és annak megosz-
tottsága, tagoltsága és nagyszámú tartalomszolgáltatói oldala, a fogyasztók 
fregmentálódásával egyre kevésbé jelent hatékony terepet a kereszttulajdo-
nosi rendszerekkel szemben történő pluralizmus védelem szempontjából. 
Ezért újfajta megközelítésre lenne szükség, ami: 

- meghatározza a véleménynyilvánítás piacát, 
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- meghatározza a média tulajdonosok minimális számát, 
- ennek a tulajdonosi arányokat maximalizálja, megfelelően. 

Így az ideális pluralizmusszabályozás technológia semleges lenne, és alkal-
mas a további alkalmazásra. 

A szabályozás alapjaként, annak hatályát az ágazatok szempontjából az 
országos és regionális lapokra,24 a televízióra és a rádióra lenne szükséges és 
célszerű megállapítani, mivel ezek a legfőbb hírforrások és véleményalakító 
szerepük jelentős. A már említett négy orgánum mellett, az elektronikus 
sajtó is egyre jelentősebben vesz részt a tömegtájékoztatásban. A szabályo-
zást erre is kiterjesztve (technológia semlegesség alkalmazásával) a jogalko-
tó előremutató lépést tenne nemcsak az Internet alapú hírszolgáltatók, hanem 
az egyre jobban elterjedő mobiltelefonos hírszolgáltatások (tartalom szolgál-
tatások) szabályozása felé is.  

Az ideális szabályozás mintájaként egyetlen cég sem szerezhetne össze-
sen 15%-nál nagyobb piaci részesedést a már említett piacokon, ami egy 
ideális hét versenyzős piacot feltételez (a piaci felmérések szerint minimum 
hét szereplővel biztosított a pluralizmus, és a gazdasági szempontok alapján 
a maximum hét vállalkozásból álló piaci verseny tud mind minőségi, mind 
mennyiségi szolgáltatáshoz szükséges bevételeket és infrastruktúrákat bizto-
sítani saját maga részére). Ugyanakkor az össz részesedési 15%-os korlát 
mellett érdemes a Bizottság által meghatározott 40%-os média orgánumon-
kénti határt is alkalmazni a jogalkotónak.25 Így a különböző mértékű hírszol-
gáltatási piacon való részvételhez különböző arányú megszorítások lennének 
alkalmazandók, melyek között korreláció áll fenn: 

Maximális része-
sedés az alábbiak 

közül egy  
szektorban 

Maximális része-
sedés az alábbiak 

közül két  
szektorban 

Maximális része-
sedés az alábbiak 

közül három  
szektorban 

Maximális része-
sedés minden 

egyes szektorban 

• országos és 
• regionális 

lapok,  
• televízió és  
• rádió 

• országos és 
• regionális 

lapok,  
• televízió és  
• rádió 

• országos és 
• regionális 

lapok,  
• televízió és  
• rádió 

• országos és 
• regionális 

lapok,  
• televízió és  
• rádió 

40% 30% 20% 15% 

A fenti rendszer főként országos, nemzeti keretek között alkalmazható, mi-
vel az ennél kisebb regionális média általában nem teszi lehetővé, hogy a 
piac többszereplőssé válhasson. Sokszor az egyes média szektorokat csak 
egy hír és/vagy tartalomszolgáltató képviseli. Így a szabályozás ezen szintjé-
re a brit minta26 adhat megoldási lehetőséget a jogszabályalkotó számára, 
hogy a helyi szintű pluralitást a többszörös monopólium (vagyis, hogy egy 
tulajdonos egyszerre több média ágban is regionális monopóliummal rendel-
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kezzen, pl. helyi televízió és újság tulajdonosaként) tilalmával biztosítsa. 
Ezáltal a szabályozás egyben tekintettel tudna lenni a regionális piacok sajá-
tosságaira a nemzeti piacokkal szemben, és a piaci és társadalmi viszonyok 
szabályozása is megoldott lenne. 

D. Fúzió, fúziókontroll 

A piaci koncentrációk kialakulásának több módja van. Ezek közül a leggyak-
rabban előforduló formális út, ami két vállalat összeolvadásához vezet, 
klasszikusan a vállalati fúzió. A fúzió (eredeti terminológiában: merger) 
tiszta megjelenési formája szerint két egymástól független vállalat összeol-
vadását jelenti, aminek következményeként új vállalkozás születik. Az ilyen 
tiszta fúzióra lehet példa a két gyógyszeripari cég: Ciba-Geigy és a Sandoz 
egyesülése, aminek során született a Novartis.27 Ugyanakkor a fúziók, ver-
senyjogi tekintetben, a fenti példánál jóval szélesebb körben jellemzik a 
vállalatok közti tranzakciókat. Így ugyancsak ide tartoznak azok az esetek, 
mikor a részvények többségi tulajdonának megszerzése által egy cég olyan 
helyzetbe kerül, hogy de facto irányítást szerez egy másik cég felett. Ilyen 
irányításszerzéshez, magatartás befolyásoláshoz bizonyos körülmények kö-
zött, még a részvények többségi tulajdonának megszerzése sem szükséges. A 
befolyásszerzés – vagyis a fúzió létrejöttének – megítélése gyakran a külön-
böző joghatóságokkal együtt változik. Így például az Európai Unió Fúzió 
Kontrollja28 szerint a döntések befolyásolására való lehetőség léte, míg az 
angol jog szerint29 a másik vállalat feletti materiális befolyás megszerzése 
dönti el a fúzió fenn álltát, az engedélyezés szempontjából. Szintén a fúziók-
hoz tartozhat egy cég vagyonának felvásárlása, vagy akár egy jól ismert 
márkanév megvétele.30 A közös vállalatok létrehozása is minősülhet fúzió-
nak, amikor két cég üzleti tevékenységük bizonyos részét egyesítik, és így új 
céget hoznak létre.31 Minden esetben az elemzés közös pontja, hogy a ko-
rábban független üzleti tevékenységek közös irányítás alá kerülnek-e. 

I. Fúziók a média/telekom szektorban 

A telekommunikációs szektor tipikusan az olyan hálózati rendszerekre épül, 
ahol a rendszer nagysága és az ebből adódó előnyök (pl. telefonhálózaton 
belüli hívás díja) a rendszer népszerűségét, ezáltal a piacon elfoglalt pozíció-
ját jelentősen befolyásolják. A rendszerek homogenitásának előnyeit a fo-
gyasztók gyorsan felismerik, ezzel lehetővé téve olyan szélsőségesen egy 
termék általi meghatározottságot, mint ami személyi számítógépek operációs 
rendszereinek piacán kialakult a Microsoft Windows javára.  

A „high-tech” piacokon a fúziókkal kapcsolatosan három alapkérdés te-
hető fel. Az első, hogy a verseny a piacon, vagy a piacért folyik-e. Legtöbb 
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esetben a verseny a piacon zajlik, azonban néha előfordul, hogy a piacért 
folyik a verseny ott, ahol egy cég, vagy egy standard uralja a piacot. Ahol az 
utóbbi eset áll fenn, ott gyakori a „standard háború“ a piac kialakulásakor. A 
videó piacon ilyen standard háború volt a VHS és a Betamax közötti, amit 
teljes mértékben a VHS nyert. A második kérdés, hogy mi az elsődleges 
versenytényező: az ár vagy a termék innováció. A fúzió kontroll elsősorban 
az árversenyre koncentrál, azonban ez a releváns (pl. telekom) piacon nem 
mindig az elsődleges szempont. A harmadik pedig az, hogy a jelenlegi piaci 
pozíciók valószínűsíthetően alkalmasak-e arra: a jövőbeli piaci struktúrák 
meghatározhatók legyenek. A klasszikus fúzió elméletek arra alapoznak, 
hogy a jelenbeni magas piaci részesedés feltételezi a hasonló jövőbeni hely-
zetet is. Azonban a szélsőségesen innovatív piacokon ezek a feltételezések 
egyre kisebb valószínűséggel mondhatók helytállónak. 

II. Az OECD jelentése a média fúziókról32 

A jelentés részletesebb bemutatása és jelentősége a következők szerint fog-
lalható össze.  

A piac megállapításának nehézsége a média piacok esetén, a termékek 
(szolgáltatások) sokszínűsége, árszabások különbözősége és egymáshoz 
kapcsolódása, a gyors piaci változások, továbbá némely esetekben a vertiká-
lis integráció hatásaként az ügyletek és az ezekhez kapcsolódó kötelezettsé-
gek33 manifesztációjának hiánya. 

A második pontban említett elsődleges piacra lépő vállalkozás előnyére, 
az egyik legjobb példa a fogyasztók által fizetett televíziós piac (tipikusan a 
kábel társaságok által nyújtott ilyen szolgáltatások). Az ilyen vállalkozások, 
melyek helyzetükből adódóan a piaci részesedés nagyját magukénak tudhat-
ják, jelentős előnyben vannak a prémium tartalomszolgáltatók (pl. sport csa-
tornák, mozi csatornák) kapcsolódó piacán is. Így a kizárólagos jogok meg-
szerzése is könnyebb számukra, amik a rendszer még vonzóbbá teszik a fo-
gyasztók között, azáltal növelve a piaci részesedést és erősítve a vállalkozás 
piaci erejét mind az eredeti piacon (televízió nézők piaca), mind a kapcsoló-
dó piacokon. Ugyanezt a versenytársakra vetítve egy ellenkező irányú fo-
lyamatot, úgynevezett lefelé irányuló spirált láthatunk, ami a piaci részese-
dés folyamatos és egyre gyorsuló elvesztését jelenti számukra. 

Hasonló jelenség-pár figyelhető meg a kétoldalú média piacoknál is. 
Ilyen kétoldalú média piacról van szó, például azokban az esetekben, amikor 
a médiaszolgáltatásokat legalább részben a hirdetések bevételei fedezik.34 Az 
ilyen médium számára a fogyasztók (olvasók, nézők, előfizetők) növekedése 
együtt jár a hirdetési bevételek növekedésével is, mind abszolút, mind fo-
gyasztónkénti értelemben. A bevétel-növekedés lehetőséget biztosítana arra, 
hogy a vállalat vagy tartalmának minőségét javítsa vagy arra, hogy fogyasz-
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tói árait csökkentse. Bármelyiket is választaná az adott vállalkozás, ez a fo-
gyasztók további növekedését valószínűsítené, ami ismét egy pozitív vissza-
csatolású, körkörös folyamathoz vezetne. 

A pozitív visszacsatolású és lefelé mutató spirális folyamatok a média fú-
ziók értékelése kapcsán a jövőbeni piaci részesedések megállapításánál kap-
nak jelentőséget. Könnyű belátni, hogy mind a két folyamat, irányától füg-
getlenül, komoly hatással bír a piaci részesedések alakulására. 

Összefoglalva elmondható, hogy a kétoldalú és a nélkülözhetetlen infrast-
ruktúrákra épülő, vagy karakterisztikájánál fogva komoly piacra lépési aka-
dályokkal rendelkező piacok vizsgálatakor a jövőben várható piaci részese-
dések előrejelzése kevésbé megbízható, mint más piacok esetén.35 

A harmadik pontban említett kompromisszum a kétoldalú média piacok 
esetén, arra vonatkozik, hogy a különböző vállalatok, különböző módon 
állítják össze a bevételi forrásaikat. Van, amelyik drágább hirdetési felüle-
tekkel és olcsóbb fogyasztói árakkal és van, amelyik éppen fordítva, alacso-
nyabb hirdetési bevételek mellett, a fogyasztóktól beszedett magasabb előfi-
zetési díjakkal, árakkal dolgozik.  

Egy fúzió gyakran jelenthet változást a vállalati kultúrában, így a források 
allokációjában is. A versenyhivatalnak ezekben az esetekben fel kell mérnie, 
hogy a két csoport közül, melyik számára jelent jelentősebb vesztesé-
get/nyereséget az új bevételi struktúra. Amennyiben jelentős eltérés mutat-
kozik és nem indokolt az ilyen mértékű szerkezetváltás, akkor természetesen 
ezt a versenyhivatal kifogásolhatja, akár magatartási kötelezettséggel, rit-
kábban a fúzió engedélyezésének megtagadásával. Azonban nem minden 
esetben egyértelműen aránytalan (vagy nem is aránytalan) a fúziót követő 
változás, de mégis érinti a fogyasztókat és hirdetni szándékozókat is. Ezek-
ben az esetekbe a versenyhivatal mérlegelése szerint támogatja hozzájárulá-
sával a valamely fél számára előnyösebb helyzet kialakulását. 

A fogyasztók érdekei nem rendelkeznek abszolút elsőbbséggel. Például 
amennyiben az ingyenesen fogható televízió csatorna egy fúzió kapcsán 
olyan bevételi allokációt fogad el, amelyben a hirdetéseknek nagyobb jelen-
tőséget szán, akkor az a fogyasztókat hátrányosan érinti, hiszen ez valószínű-
leg több reklámot és kevesebb műsort fog jelenteni számukra. Ugyanakkor 
csökkentheti a hirdetések árait is, amely nem csak kedvező a hirdetni szán-
dékozók számára, de elő is mozdítja a versenyt a hirdetési piacon. 

A négyes pontban említett vertikális integrációk gazdaságilag előnyös ha-
tásaira számos példa hozható fel. Ilyen az ügyleti költségek csökkenése vagy 
a hatékonyabb árszabás. Továbbá a gazdasági javak elosztását arányosabbá, 
egyszerűbbé teszi a dupla sávos36 problémák kiküszöbölésével. A médián 
belül a dupla sávos probléma a vertikális integráció során, például egy pré-
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mium tartalom szolgáltató és egy monopol kábeltársaság egyesülésével old-
ható fel.  

Ahogy azt az előző példa is mutatja, a médián belül a vertikális integráci-
ók főként a tartalomszolgáltatók és a szolgáltatást a fogyasztókhoz eljuttató 
vállalkozások körében rendelkeznek relevanciával. A probléma főként a 
többi piaci szereplő kizárása miatt kap nagy jelentőséget a fúziók vizsgálata 
során. Vertikális integrációk esetén, az előző példánál maradva, könnyen 
előfordulhat, hogy a tartalmat szolgáltató egysége az új, összeolvadás során 
létrejött vállalatnak lassan megszűnteti kapcsolatát a többi telekommuniká-
ciós vállalattal, akik számára korábban szolgáltatta, vagy szolgáltathatta 
volna az általa előállított műsor-tartalmat. Ugyanennek a problémának a 
másik oldala, hogy az összeolvadásban részt vevő másik vállalat (a tele-
kommunikációs társaság, ami lehet kábel társaság, GSM, 3G hálózatszolgál-
tató, stb.) lassan kizárja a többi tartalomszolgáltatót a rendszeréből, ezzel a 
fogyasztókhoz való eljutást ellehetetlenítve, akadályozva számukra.  

A médián belüli gyors konvergencia és a további technológiai fejlődés je-
lentős hatással lehetnek ezekre a folyamatokra, amiket a versenyhivatalok-
nak a jelenbeni információkra alapozva kell értékelni. Emellett a változások-
hoz alkalmazkodó jogorvoslati és az ex ante jogalkalmazás számára megfe-
lelően alkalmazható megoldást kell keresni a jövőbeni versenyjogi viták 
rendezése érdekében. Ilyen jogorvoslati megoldás a tőkekivonás és az ennél 
szélesebb bírói diszkréciót engedő, ezáltal az esetekre, azok sajátosságainak 
megfelelően jobban alkalmazható magatartási kötelezettségek megállapítása. 
A magatartási kötelezettség lehet a fenti példa esetén, hogy a telekommuni-
kációs vállalatot, vagyis a kábeltársaságot a bíróság arra kötelezi, hogy a 
többi tartalomszolgáltatóval diszkrimináció mentes üzletpolitikát folytasson. 
A bíróságnak arra is lehetősége van, hogy arra kötelezze a kábeltársaságot, 
hogy az a releváns műsortartalom meghatározott százalékát szerezheti csak 
be a fúzió során vele összeolvadt tartalomszolgáltatótól. A magatartási köte-
lezettségek hátránya, az ezek nyomon követéséhez, betartásának ellenőrzé-
séhez szükséges nagymértékű adminisztratív költségekben jelentkezik. Ezek 
az ügyek az érintett fórumok terheltségét még tovább növelik, ha a megálla-
pított magatartási kötelezettségek folyamatosan követik a piac változásait, 
amit a piaci szereplők jogosan elvárhatnak a hatóságoktól. Az ilyen dinami-
kus rendszerek felállításának célszerűségét elsősorban az ezek által elérni 
kívánt cél és a kapcsolódó költségek egyensúlya határozza meg. 

Az ötös pontban említett tartalmi változatosság, pluralizmus elősegítése 
nem feltétlenül feladata a versenyjognak.37 Amennyiben a versenyhatóság 
mégis jelentőséget kíván tulajdonítani az ilyen megfontolásoknak is a média 
fúzió kontroll kapcsán, akkor többek között az alábbi kompromisszumokat is 
mérlegelnie kell: 
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Tipikusan előforduló következmény a média fúziók esetén, hogy a tarta-
lom sokszínűsége a fúzió következtén csökkeni fog. Azonban az ezek után 
erősebben koncentrált piacon, erősebb árverseny alakul ki, ami a fogyasztók 
számára akár előnyösebb is lehet, mint a tartalmi sokszínűség fenntartása. 
Ebben az esetben a fogyasztók ár-diverzifikáció érzékenységét kell mérle-
gelni. Az így hozott döntésnek, a heterogén fogyasztói társadalomra tekintet-
tel, mindenképpen lesznek nyertesei és kárvallottjai is. Szintén lesz olyan 
fogyasztói csoport, amelyiket kedvezőtlenül fog érinteni az a döntés, amelyet 
a hatóságnak akkor kell hoznia, amikor azt mérlegeli, hogy a sokszínűség 
csökkenéséből várhatóan adódó minőségi javulás és a sokszínűség csökke-
nése közül melyiket tartja fontosabbnak. 

A hatos pontban meghatározott versenypolitikai kötelezettség a minőség 
és sokszínűség figyelembe vételére, főként azokban az országokban bír je-
lentőséggel, ahol a tartalomra, annak minőségére vonatkozó speciális szabá-
lyok vagy nem alkalmazhatók az adott esetre, vagy egyáltalán nem is létez-
nek. Természetesen amennyiben fejlett szabályozással rendelkezik az adott 
ország a médiaszolgáltatások minőségét, pluralizmusát illetően, ekkor a ver-
senyjog, anélkül, hogy erre külön figyelemmel lenne is nagy valószínűséggel 
elősegíti ezeket a törekvéseket a piaci egyensúly fenntartása által is. 

 Az OECD tanulmány hetedik pontja szerinti szakadék a pluralizmus 
és gazdasági megfontolások között egyszerűen belátható, amennyiben felté-
telezzük, hogy egyrészt a vállalatok fúziós törekvéseit gazdaságossági, profit 
maximalizálási célok motiválják. Másrészt pedig amennyiben elfogadjuk, 
hogy a pluralizmus legkönnyebben a piaci szereplők mennyisége szerint 
mérhető (amit a fúziók csökkentenek). Ebben az egyszerűsített modellben a 
fúziók általános tilalma lenne egyértelműen a leghatékonyabb módszer a 
pluralizmus fenntartására. Az ilyen gyakorlatban nehezen elképzelhető szél-
sőséges megoldás helyett ismét a versenyhivatal belátása szerinti kompro-
misszumra van szükség. A pluralizmus védelme azonban nem elsődleges 
feladata a versenyjognak. Így a fúziók során sem a versenyjog a jövőbeni 
pluralizmus biztosításának egyetlen és legmegfelelőbb eszköze. Meglátásom 
szerint azonban, erre szofisztikát magatartási szabályok kidolgozásával és a 
fúzió elutasításának lehetőségével sok szempontból alkalmasabb a verseny-
jogon belül a fúzió kontroll, mint a versenyjog más területei, amelyek a már 
beállt piaci változásokra reagálnak.  

A záró pontban említett két módszer, a pluralizmus és más gazdasági 
kérdések értékelése kapcsán, a különböző államok versenypolitikai és mé-
diapolitikai szabályozásának két fő csoportba rendeződésére utal. 

Az egyik módja a hetedik pontban részletezett probléma feloldásának, 
amikor a média fúziókat két külön hatóság vizsgálja.38 Így a gazdasági, piaci 
következményeket a versenyhatóság, míg a pluralizmusra, a tartalom minő-
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ségére vonatkozó elvárásokkal a médiahatóságok39 foglalkoznak. Ennek a 
megközelítésnek megfelelően azokat a fúziókat, melyeknek feltételezhető, 
hogy  

- jelentős, 
- a gazdaságra vagy (versenypolitika), 
- a szolgáltatás minőségére, pluralizmusára (médiapolitika) 

negatív hatása lesz, a hatóságok nem engedélyezik. Az árnyaltabb helyze-
tekben azonban nehezen megítélhető ennek a rendszernek a hatékonysága. A 
rendszert tovább bonyolíthatja, a kompetenciák elosztása vegyes jellegű. Így 
az Egyesült Államokban, ahol az FCC40 egyszerre vizsgálja a fúzió verseny-
re gyakorolt hatását és a tartalom minőségének, pluralizmusnak a várható 
változását is. 

A másik megoldási lehetőség szerint a versenyhatóságok feladata, hogy 
vizsgálják a pluralizmus hatásait a fúzió kontroll során, vagy legalábbis for-
málisan hozzájáruljon a fúziót engedélyező bíróság munkájához a két szem-
pont szerinti értékeléssel.41  

A versenyhatóságok viszonylagos elzárkózása a média fúziók kapcsán 
felmerülő, pluralizmust érintő kérdések elől két fő okra vezethető vissza. 
Egyrészt a pluralizmusbeli, és gazdasági változások megítélése külön-külön 
is komoly szakismeretet kíván, egyszerre, a kettő közötti arányokat keresve 
pedig sok országban a szaktudás, szükséges piaci információk, szakismeret 
hiánya nélkül lehetetlen. Másrészt a versenyhatóságok nagy figyelmet fordí-
tanak arra, hogy megőrizzék politikai függetlenségüket és az őket övező 
pártatlanságot fenntartsák, amit könnyen érhetne kritika, amennyiben a ver-
senyhatóság pluralizmussal kapcsolatos megfontolásokra hagyatkozva tiltaná 
fúziók megvalósulását.  

III. A Bizottság gyakorlata 

A telekom piacok elemzésénél a Bizottság főként a hálózati sajátosságokból 
származó, versenyt károsító hatásokkal kapcsolatos elméletekre hagyatkozik. 
Ezek az elméletek a „hógolyó jelenség” és a „billenés” (pl. VHS v. Betamax). 
Ezek alapja, hogy két hálózat egyesülésével az új népszerűbb lesz a fogyasz-
tók között, ezzel további fogyasztókat csábítva a belepésre, amely tovább nö-
veli a hálózatot. Ez a folyamat pedig a hálózati rendszer teljes átbillenéséhez 
vezethet, ami végül egy monopol piacot eredményezhet. A Bizottság ezzel az 
elmélettel támasztotta alá álláspontját az MCI/Worldcom,42 a 
Vodafone/Mannesmann43 és a Microsoft/Liberty Media/Telewest44 esetekben.  

Az MCI/Worldcom esetben a Bizottság azzal érvelt, hogy a kilátásba he-
lyezett fúzió által egy olyan új vállalkozás jönne létre, ami a magas szintű 
Internet kapcsolat nagy részét birtokolná, ezzel a kisebb versenytársak szá-
mára hátrányos helyzetet teremtve, így az MCI/Worldcom lenne a legvon-



Puskás András 

 204 

zóbb Internet szolgáltató a fogyasztók számára, ami a korábban már említett 
hógolyó jelenséghez vezetve könnyen abszolút dominanciát hozhatna a piac-
ra. A másik két esetben is hasonlóan hangzott a Bizottság érvelése. 

A Vodafone/Mannesmann ügyben a Bizottság szerint a két, egymással 
közös piaccal nem rendelkező mobil szolgáltató egyesülése ahhoz vezetne, 
hogy a Vodafone megteremtené az első pán-európai mobilhálózatot, ami a 
továbbiakban a többi mobil szolgáltató számára belátható időn belül már 
nem lenne megismételhető.  

A Microsoft/Liberty Media/Telewest ügyben a Bizottság megtiltotta a 
Microsoftnak, hogy kisebbségi tulajdont szerezzen az angol kábeltársaság-
ban, a Telewestben, mivel félő volt, hogy ezáltal a Microsoft domináns pozí-
cióhoz jutna a dekóderek45 szoftver-piacán.  

A Bizottság érvelése könnyen eshet kritika alá, mivel a fogyasztók szá-
mára nagyjelentőségű ügyekben olyan elméleti rendszereknek, mint „bille-
nés“ és hógolyó effektus, kellően alapos vizsgálat és gyakorlati tapasztalat 
nélkül tulajdonított abszolút jelentőséget. Például a Vodafone/Mannesmann 
ügyben semmilyen gyakorlati tapasztalat nem támasztotta alá, hogy a „nem-
zetközi mobil használók“ jelentős részét képeznék-e a felhasználóknak, vagy 
hogy a nemzetközi roaming hívások díja lenne-e a döntő indok, a szolgáltató 
megválasztásakor. 

A Microsoft/Liberty Media/Telewest ügy kapcsán lehetőség volt a Bi-
zottság érvelésének ex post vizsgálatára is, mivel a joghatóság újraválasztá-
sát követően az angol bíróság engedélyezte a fúziót, így létrejött a kívánt 
eredmény. A Bizottság már említett álláspontja azonban nem látszott a való-
ságban helytállónak, mivel a Microsoft által irt program-csomag jelentősen 
lemaradt a többi szoftver céggel való versenyben. 

Úgy tűnik, hogy a Bizottság által hangsúlyozott hálózatokkal kapcsolatos 
hógolyó és az ezt követő billenés jelenségek nem igazolódnak mindeneset-
ben a valóságban, mivel a hálózatok terjedése nem éri el az ehhez szükséges 
intenzitást, így nem elkerülhetetlen a hálózatok monopóliumokba torkollása. 
Erre gyakorlati példa a videojátékok piaca, ami szintén tipikusan hálózati 
jelenséggel rendelkezik, hiszen minél elterjedtebb egy rendszer, annál több 
programot írnak hozzá, ami még csábítóbbá teszi a fogyasztók számára. 
Azonban ezen az erősen hálózatos piacon sem alakult ki monopólium, hiszen 
jelenleg is három meghatározó szereplője van a piacnak: Sony, Microsoft, 
Nintendo. 
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Jegyzetek 
 

1 Meghatározott piaci részesedés alatt a felek piaci ereje gyakorlatilag elhanyagolha-
tó. Ez horizontális megállapodások esetén 5%, vertikális megállapodások esetén 
10% alatt érvényesül. 
2 OJ C 365 E, 19.12.2000, p. 198 
3 Kapcsolódó esetjog: C-68/94, C-30/95, ECR I-1375 
4 „NCA”, Magyarországon: GVH 
5 Az elektronikus kommunikáció technológia és innováció általi meghatározottsága 
miatt a korábbi piac meghatározások hatályukat veszthetik egy későbbi piac értéke-
lés során. 
6 A piaci verseny léte, mint harmadik tényező egyre inkább a piac versenyképessé-
gének felmérésénél és a meghatározó piaci erővel bíró vállalkozások értékelésénél 
nyer szerepet. 
7 A hatóság ebben az esetben azt értékeli, hogy milyen következményekkel járna, ha 
egy adott termék, szolgáltatás ára folyamatosan növekedne, míg a többi piaci szerep-
lő árai változatlanok maradnának (relatív árnövekedés, többnyire 5-10%). A fo-
gyasztók valószínűsíthető válaszai alapján megállapítható, hogy van-e és ha igen, 
mik a határai a helyettesíthetőségnek (kereszt-ár rugalmassági teszt). 
8 Az alkalmazás során figyelembe kell venni, hogy nem a kereslet és kínálat opti-
muma által meghatározott pont a kezdőpont, hanem vagy egy ennél alacsonyabb, 
ahol csökkentett piaci szerep jut a vállalkozásnak, vagy egy ennél magasabb, ahol 
már helyzetéből adódóan egy szignifikáns piaci erőt biztosított magának a vállalko-
zás a teszt előtt is. Így az FMT alkalmazása nem vezetne valós eredményhez. 
9 A tagállamok szervei ezért az FMT alkalmazása során a hatályos szabályozásban 
szereplő kritériumokon túl a pillanatnyilag aktuális piaci (ex post) helyzet értékelé-
sével készítik a szolgáltatás és termékkosarat. 
10 Vonatkozó esetjog: 31/80 L’Oreal ECR 3775 (§ 25.), 322/81 Michelin v. 
Commission ECR 3461 (§ 37), C-62/86 AkzoChemie v. Commission ECR I-3359, 
T-504/93 Tierce Labdroke v. Commission ECR II-923 (§ 81.), T-65/96 Kish Glass 
v. Commission ECR II-0000 (§ 62). 
11 Vonatkozó esetjog: 66/86 Ahmed Saeed ECR 803 (§ 39, 40), United Brands v. 
Commission ECR 207 (§ 12, 22, 29), T-229/94 Deutsche Bahn v. Commission ECR 
II-1689 (§ 54.). 
12 A hang helyzete az Interneten a közösségi jog alapján (különösen a 90/388/EEC 
direktíva szerint). 
13 Vonatkozó esetjog: United Brands (§ 44) Michelin (§ 26) 247/86 Alsatel v. 
Novasam ECR 5987 (§ 15) Tierce Ladbroke v. Commission (§ 102) 
14 Vonatkozó esetjog: Deutsche Bahn v. Commission (§ 92.) 
15 Potenciális piaci szereplők. 
16 Vonatkozó esetjog: IV/ML.1025 Mannesmann/Olivetti/Infostrada (§ 17), 
COMP/JV.23 – Telefonica Portugal Telecom/Medi Telecom 
17 Ahol a szolgáltatás biztosítása engedélyezve is van (COMP/M.1650-
ACEA/Telefonica). 
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18 Az, hogy csak ott üzemel a szolgáltatás, ahova a szolgáltatók engedélyeket kaptak, 
és hogy ezek földrajzi területek alapján kerülnek meghatározásra, támasztja ezt alá. 
A fentiek alapján mondhatók a mobiltelefon hálózatot biztosító társaságok nemzeti-
nek, mivel a felhasználók országhatárokat átlépve jelentős különbségeket tapasztal-
nak (díjakban, szolgáltatásokban tapasztalható különbségek). 
19 Például: Anglia: Broadcasting Act 1990, X, 192. 
20 Curran és Seaton (1991), p. 286 
21 Például: a reklámfelületek értékesítéséből származó bevételekre hagyatkozó mé-
dia szolgáltatók esetén 
22 2002/21/EC Direktíva 
23 Ezt követően a felelős angol szerv az IBA (Independent Broadcasting Authority) 
meglehetősen óvatosan alkalmazta ezt a kissé ködös megközelítést a gyakorlatban. 
A kereszttulajdonosi rendszerek szabályozására. 
24 A regionális lapok szerepe az országos közhangulatra bizonyítottan jelentős sze-
reppel bír, és sokszor egy tulajdonos több regionális lap felett is rendelkezik, így a 
befolyása akár jelentősebb is lehet, mint egy országos kiadványé 
25 Aitman (1994) 
26 Broadcasting Act 1990 
27 IV/M.737 OJ (1997) L 201/1 
28 ECMR (European Community’s Merger Regulation) 
29 Enterprise Act 
30 Vonatkozó esetjogi példa: IV/M.890 Blokker / Toys ’R’ Us OJ (1998) L 316/1 
31 ECMR: „full function“ joint ventures 
32 A 2003-as média fúziós jelentésében, a következő nyolc pontot emelte ki az 
OECD: 
a) A piac meghatározása a média piacok estén különösen nehéz és időigényes fel-

adat. Mindazonáltal, a piac meghatározás és a piaci részesedések elemzése a mé-
dia fúziók értékelése során épp olyan szükséges, mint bármely más fúzió esetén. 

b) Az elsőként piacra lépők és a kétoldalú piaci jelenségek folytán tapasztalható, 
hogy a média piacok néha pozitív visszajelzésű rendszerekként és lefelé mutató 
spirálként jelennek meg, amit a fúziók jövőbeni hatásainak vizsgálatakor szüksé-
ges figyelembe venni. 

c) A kétoldalú média piacoknál nem lehetséges az egyik oldalon bekövetkező fúzi-
ók értékelése, a másik oldalra gyakorolt változások figyelembe vétele nélkül. Bi-
zonyos kompromisszumok olykor elkerülhetetlenek. 

d) A vertikális integráció és az ahhoz kapcsolódó kizárás kockázata nagy jelentő-
séggel bírhat némely média fúzió kapcsán.  Az esetek nagy részében a jogorvos-
latok magatartás jellegűek, abban az értelemben, hogy a versenyhatóságok meg-
próbálják lehetetlenné tenni a versenykorlátozó hatásokat, míg a feleknek lehető-
séget teremtenek a jelentős mértékű termelékenység biztosítására. 

e) A média fúziók hatással lehetnek a tartalom sokszínűségére és minőségére, a 
versenyhatóságok általi optimális kompromisszumok segítségével. 

f) A sokszínűség és minőség méréséből, és annak megállapításából, hogy egy adott 
fúzió hogyan fogja befolyásolni ezeket, adódó nehézségek nem szolgálhatnak 
felmentésként ezek vizsgálata alól egy fúzió kapcsán. Ez különösen igaz, ameny-



Versenyjog és Versenypolitika a Telekommunikációban és a Médiában 

 207

 

nyiben nincs, vagy csak alig van rájuk vonatkozó, szektor specifikus szabályo-
zás. 

g) A gazdasági hatékonyság és a pluralizmus inkább egymástól elkülönülő, mint 
közösen megjelenő célok, és nehezen kiegyensúlyozható kompromisszumok je-
lentkezhetnek a kettő között a média fúziók vizsgálata során. A versenyhatósá-
gok hajlamosak lesznek a pluralizmus védelmére a versenykorlátozó média fúzi-
ók megakadályozásával, azonban némely esetekben még a versenyt nem torzító 
fúziók is károsíthatják a pluralizmust. 

h) Legalább két módja van az egymástól egyre jobban eltávolodó gazdasági haté-
konyság és pluralizmus kapcsán felmerülő kérdések megközelítésének, azonban 
azzal kapcsolatban, hogy melyik a legjobb ezek közül, nem alakult ki konszen-
zus. 

33 A piacon szokásos visszterhesség alapján, legtöbbször pénzben is kifejezhető 
szolgáltatás, ellenszolgáltatások kapcsolata. 
34 Pl. napilapok, magazinok. 
35 Vonatkozó esetjogi példa: IV/JV.27 (2000), Microsoft/Liberty Media/Telewest 
36 Dupla sávos probléma, mikor két vertikálisan kapcsolódó piacon meghatározó 
piaci pozícióval rendelkező vállalkozás, ellentétes érdekeiknek megfelelően két, 
egymástól távoli ársávon belül kívánja egymással folytatni a tárgyalásokat. 
37 Lásd a koncentráció problémái a média szektor szempontjából. 
38 Ilyen például Kanada és Egyesült Államok. 
39 Magyarországon ilyen az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT). 
40 Federal Communication Commission 
41 Például ilyen rendszer alakult ki Spanyolországban, Ausztriában, Írországban, az 
Egyesült Királyságban. 
42 IV/M.1741 (2000) 
43 COMP/M.1795 (2000) 
44 IV/JV.27 (2000) 
45 Set-top boksz. 
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Vikman László 

Adatvédelem az üzleti  
információmenedzsmentben* 

„Az információ a dolgok lelke. 
Kinyitom vele az ajtót, 

ami a siker kincseskamrájába vezet.” 
Herb Cohen1 

I. Bevezetés 

A tanulmányban az üzleti információmenedzsmenttel, azaz informatikai piac 
egyik legjobban fejlődő szegmensének jogi vonatkozásaival foglalkozom. A 
dolgozat eredeti formájában elkülönítettem egy „általános” és egy „különös” 
részt, ezzel igyekeztem némi rendszerszemléletet vinni a problémakörbe, 
illetve áttekintő képet alkotni a témáról. Az első nagyobb részben az infor-
mációmenedzsment egyes technikai részleteivel (adattárházak kiépítése, az 
adatbányászat technikai, különböző adatfeldolgozó-rendszerek, stb.), illetve 
az adatvédelem általános előírásaival foglalkoztam. A második, a „különös” 
részt potenciális üzleti adatforrásoknak és három nagy adatkezelő szektor 
szabályozásának és gyakorlatának szenteltem. A távközlési szolgáltatók, a 
biztosítók és a pénzintézetek olyan gazdasági szereplők, amelyek fejlett in-
formatikai eszközökkel kezelnek tömeges méretekben személyes adatokat, 
ezáltal tevékenységük kapcsán komoly szabályozásra, garanciákra van szük-
ség az egyének védelme érdekében. Az egyes ágazati szabályozások ismerte-
tése mellett az adatvédelmi biztos éves jelentéseiből és más forrásokból 
igyekeztem igazolni, hogy a jelenségnek komoly jogi relevanciája van és 
igényli az átgondolt, elemző megközelítést. Végül a kérdéskörre már létező, 
de közel sem elterjedt megoldásokat, az adatvédelmi menedzsment-rendszert 
és az adatvédelmi auditálást mutattam be röviden. A terjedelmi korlátozások 
miatt ezúttal a technikai alapvetést mellőzve, csupán a legfontosabb jogi 
kérdésekre térek ki a témával kapcsolatban.  

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Médiajog, információs önrendelkezési jog” szekcióban 1. helyezést 
ért el. A dolgozatot a Dialóg Campus Kiadó különdíjjal értékelte. Konzulens: Dr. 
Balogh Zsolt György – Polyák Gábor 
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II. Az információ szerepéről a gazdasági szférában 

A XXI. századra az információ kulcsfontosságú erőforrássá vált: „amint 
egyre több ember munkája, kikapcsolódása és mindennapi élete kapcsolódik 
szorosan az adatfeldolgozáshoz és az adattovábbításhoz, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazása a társadalom egyre nagyobb ré-
szét járja át.”2 Ezek a kijelentések mára már talán közhellyé váltak, de vizs-
gáljuk meg mégis egy kicsit jobban, miért is történt ez így. A piaci verseny a 
globalizációnak, az egyre hatékonyabb termelésnek köszönhetően folyama-
tosan nő szerte az egész világon, alig maradt olyan termelési tényező, legyen 
szó természeti kincsről, olcsóbb gyártási technológiáról, képzett, avagy ol-
csóbb munkaerőről, ami elérhetetlen lenne a gazdasági világ számára, azaz 
az extenzív piaci stratégiák már nem alkalmazhatók hosszú távon. Minden 
vállalat piacnyerése általában egy versenytárs veszteségével jár együtt, mivel 
szinte minden piac telített, gyakran többszörösen is. „Az információs techno-
lógiák alkalmazása minden jel szerint radikálisan átformálja a szervezetek, 
kicsik és nagyok életét, működését. Ha valamely szervezet mindennapi mű-
ködésének megszervezéséhez és fenntartásához jól alkalmazza az informáci-
ós és kommunikációs technológiát, akkor képessé válik arra, hogy lényege-
sen jobb hatásfokkal használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, mint 
azt megelőzően.”3 

1. Az információ – kulcsfontosságú gazdasági erőforrás 
és versenytényező 

Ezek a folyamatok azt eredményezték, hogy megjelent egy komplex, infor-
máció-központú törekvés, amelynek alapvetően három irányát jelölhetjük 
meg. A vállalatok célja, hogy 

- ügyfél- és partnerkörüket megtartsák, igényeiket, szokásaikat alapo-
san megismerjék,  

- folyamatosan terjeszkedjenek a még ki nem aknázott piacok feltér-
képezésével, 

- termelési és más külső és belső információs folyamataikat még 
(költség)hatékonyabbá tegyék, kockázataikat csökkentsék. 

Ezeket a célokat az informatikai fejlődés képes kiszolgálni, így világszerte 
terjednek az olyan szoftver- és hardvermegoldások (előbbire az ERP-
rendszerek, utóbbira a hálózati technológiák jelentenek jó példát), amelyek 
lehetővé teszik a vállalat működése során összegyűlt adatok és információk 
gyűjtését, tárolását, kiértékelését és az ennek megfelelő döntések meghozata-
lát.  
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Az adatok, és főként a természetes személyek adatainak ilyen tömeges 
méretű feldolgozása azonban komoly kockázatot jelent az adatalanyok szá-
mára. Ennek oka abban keresendő, hogy sokszor még azzal sem vagyunk 
tisztában, hogy ki és mit tud rólunk. Fokozza az egyén, a személyiség aláve-
tettségét, hogy ezen új informatikai eszközök segítségével könnyen, gyorsan 
előállítható olyan személyiségprofil, amely alkalmas az egyén „átvilágításá-
ra”, személyes, és üzleti kapcsolatainak, múltjának és jelenének az érintett 
tudta és beleegyezése nélkül való feltérképezésére. Következtetni lehet ter-
veire, jövőjére, sértve ezáltal szabad akaratát, méltóságát s komoly vissza-
élések lehetőségét teremtve meg.4 Előfordulhat olyan helyzet is, hogy nem 
helytálló, vagy nem teljes körű ismeretek birtokában építik fel az adott 
alanyról készített személyiségprofilt, vagy olyan adatokat kezelnek az 
egyénről, amelyek különösen sértik érdekeit. Ilyen különösen érzékeny ada-
tok az egészségi állapotra, a szexuális életre, illetőleg szokásokra, a kóros 
szenvedélyre, faji eredetre, nemzeti, etnikai hovatartozásra, a vallási vagy 
más ideológiai, politikai meggyőződésre és a büntetett előéletre vonatkozó 
adatok.5 Ezek a körülmények pedig könnyen eredményezhetnek diszkrimina-
tív, vagy indokolatlanul terhes eljárásokat (pl. hitelkérelmek elbírálásánál, 
biztosítások megkötésénél). A jognak tehát fontos feladata, hogy kiküszöböl-
je az egyenlőtlen kommunikációs helyzeteket, amelyek így az érintett rová-
sára létrejönnek, csak így lehet megfelelni a jogállamiság elvárásainak. 

2. A stratégiai tervezés kialakulása 

„Annak az üzletembernek, aki adatok nélkül tervez, meg kell tanulnia profit 
nélkül megélni.” – Virgil Reed (1935), az USA Népszámlálási Hivatalának 
helyettes igazgatója6 

A stratégiai tervezés az USA-ban bukkant fel először, az 1970-es évek 
elején, majd ezt követően terjedt el. Azt megelőzően (50-es, 60-as évek) a 
kereslet stabilan növekedett, jó üzleti lehetőségeket kínálva a vállalatoknak, 
s így a vállalatvezetés az egészen rövid távú tervezéssel is jól elboldogult. 
Ezen körülmények között gondot inkább csak az operatív működés haté-
konyságának és eredményességének növelése jelentett, míg a vállalat kör-
nyezetével való törődés nem volt jellemző.  

Az 1970-es években válság válságot követett: a közel-keleti háborúk ál-
tal kiváltott olajválságok, az ebből következő és ezt kísérő alapanyag- és 
energia-hiány, inflációs tendenciák a fejlett országokban, valamint gazdasági 
stagnálás és emelkedő munkanélküliség jelentkezett. Ugyanakkor megindult 
az olcsó és jó minőségű termékek rohamos beáramlása Japánból és más or-
szágokból az USA-ba és más fejlett országokba, mely termékek piaci része-
sedést hódítottak el a legfejlettebb nyugati országok vállalataitól még olyan 
tradicionális iparágakban is (pl. autógyártás), ahol azok korábban kifejezet-



Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben 

 211

ten erősek voltak. A nyugati nagyvállalatok döntő többségének tehát bel-
földön és külföldön is komoly versennyel kellett szembesülniük, ami nehéz 
és alapvetően újszerű kihívást jelentett számukra. 

Ez a gyökeres piaci változás a stratégiai menedzsmentet az addigi, in-
kább másodlagos szerepéből az előtérbe emelte és olyan új tervezési rend-
szer bevezetését tette szükségessé, mely lehetővé teszi a vállalat egészséges 
és előremutató működésének fenntartását akkor is, ha egyes termékek, pia-
cok vagy üzletágak esetében zavarok keletkeznek.7 

3. Az integrált vállalatirányítási és döntéstámogatási rendszerek 

Tisztáztuk tehát, hogy milyen törekvések jelentek meg az üzleti célú infor-
máció-kezelésben az utóbbi évtizedben. Ezek a célkitűzések mint piaci igény 
jelentkeztek a rohamosan fejlődő informatikában, és olyan fejlesztéseket 
eredményeztek, melyek az adatfeldolgozást soha nem látott mennyiségben és 
minőségben végzik el, akár automatizáltan is. Ma már egyetlen komolyabb 
szoftvergyártó, informatikai megoldás-szállító sem hagyhatja figyelmen 
kívül ezt a szegmenst. Ez olyannyira igaz, hogy az ilyen üzleti alkalmazások 
fejlesztése, és sikeres bevezetése a velük szorosan összefüggő adatbázis-
technológiák, hálózati megoldások, e-business termékek néhány év alatt 
hatalmas multinacionális cégek kiépülését hozta. Ilyen vállalatok például az 
Oracle, vagy az SAP. 

Nézzük azonban, melyek a fentebb megjelölt stratégiai tervezési eszköz, 
speciális célszoftver sajátosságai. Az integrált információs rendszerben az 
adatfeldolgozás lépései úgy adják tovább az információt az őt követő lépé-
seknek, hogy közben nem változik az eszköz, a tároló-közvetítő platform (pl. 
nem mentik az adatokat cserélhető adathordozóra – pl. floppy lemezre – 
majd töltik be egy másik számítógépbe és/vagy hálózatba), és nincs többszö-
rös adatbevitel sem, ugyanis ezekre nincs szükség. Az integrált rendszerben 
a funkciók, tevékenységek nem keverednek és általában nem duplikálódnak. 

Az integrált információs rendszert továbbá az különbözteti meg a ha-
gyományos, nem integrált megoldásoktól, vagyis a külön-külön működő, 
egy-egy rész-funkciót megvalósító, egymással kapcsolatban nem lévő, elszi-
getelt rendszerektől, hogy az integrált információs rendszerben a különböző 
alrendszerekben lezajló feldolgozások egyetlen rendszerben történő feldol-
gozása csak úgy lehetséges, ha az egyes alrendszerek egyrészt szorosan 
együttműködnek, egymásra épülnek, másrészt pedig ugyanazon, redundanci-
ától mentesen leképzett adatokat használják. Ez a „single data depository”, 
az egyszeres adattárolás. 

Integrált vállalatirányítási információs rendszer alatt az egy vállalaton 
belül lezajló valamennyi műszaki, termelési, kereskedelmi, raktározási, kész-
letgazdálkodási, pénzügyi, vezetési, irányítási és számos egyéb folyamat 
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egységes, integrált számítástechnikai kezelését megvalósító információs 
rendszert értjük. Ezen alkalmazások tehát egy adott vállalat valamennyi fon-
tos feldolgozását megvalósító, globális, átfogó információs rendszerek, ame-
lyek az egész vállalatra kiterjedő integrációt valósítanak meg. 

Az integrált információs rendszer, mint fogalom természetesen nem je-
lent automatikusan globális, átfogó (legszélesebb vállalati funkcionalitást 
megvalósító) rendszert is. Léteznek olyan integrált alkalmazások is, amelyek 
a vállalati folyamatok egy-egy csoportját támogatják integrált módon, így pl. 
integrált pénzügyi, számviteli, humánerőforrás-menedzsment, vagy logiszti-
kai rendszerek. Ezek az alkalmazások képesek jelentős hatékonyság-
növekedést képesek elérni az általuk támogatott folyamat-csoport területén. 
Ahhoz azonban, hogy vállalati szintű hatékonyság-növekedést tudjunk segít-
ségükkel elérni, a különböző folyamat-csoportokat megvalósító rendszereket 
vállalati szinten is integrálni kell egymással, vagyis átfogó integrált rendszert 
kell kialakítani.8 

Ilyen integrált vállalatirányítási és vezetői döntés-támogató rendszert ma 
már rengeteg szoftvergyártó készít, és sok ágazat-specifikus termék is ké-
szül. Ezekre a szoftverekre, rendszerekre is kialakult már egyfajta „tolvaj-
nyelv”, rengeteg rövidítést, betűszót talál, aki a témával foglalkozik. Az át-
fogó rendszerek egyik jelölője és talán a legtágabb kategória az ERP 
(Enterprise Resource Programming), ami vállalati erőforrás gazdálkodást 
jelent. A stratégiai elemet emeli ki, így már specializáltabb az SEM 
(Strategic Enterprise Management). Az információ feldolgozására és a veze-
tői döntéstámogatásra koncentrál az EIS (Enterprise Information System) és 
az O/DSS (Operation/Decision Support System). Még inkább egy külön 
területre koncentráló szoftverek az SRM (Supplier Relationship 
Management) a szállítói-kapcsolat menedzsment és az SCM (Supply Chain 
Management) az ellátási-lánc menedzsment. Az IRM (Inner Resource 
Management) belsőforrás-menedzsment célja, hogy a vállalat humán erőfor-
rásainak, illetve pénzügyi és tárgyi eszközeinek megfelelő felhasználása 
útján képes legyen a forgótőke csökkentésére, a ciklusidő rövidítésére és a 
működés általános javítására. Az IRM rövidítés másik feloldása az Industrial 
Resource Management, azaz ipari erőforrás-menedzsment. E szoftverek 
felhasználásával a vállalat képes rögzíteni egyetlen eladás pénzügyi hatását 
az alapanyagok bevételezésére, a termékszállítási folyamatra a megfelelő 
raktározáson és szállításon keresztül.9 

Az utolsó alkalmazástípus azért emelkedik ki a sorból – legalábbis a je-
len vizsgálódás szempontjából –, mert használatának előfeltétele és kiemelt 
célja a vállalati ügyfelek személyes adatainak tömeges és hatékony gyűjtése, 
feldolgozása. Ez a CRM (Customer Relationship Management), az ügyfél-
kapcsolat menedzsment. A CRM a marketing eszköze, segítségével megál-
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lapítható, hogy ki a vevő, hogy viselkedik, mit akar, és mire van szüksége.10 
Mivel vizsgálódásának központjában az ember áll, az adatvédelem szem-
pontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

III. Az információmenedzsment üzleti célú alkalmazásának 
adatvédelmi kockázatai, eszközeinek felhasználási-lehetőségei 

A vállalatirányítási rendszerek tudásfeltáró folyamatai során tehát személyes 
adatokat tömegesen dolgoznak fel, így ez a terület az adatvédelmi jog szá-
mára új és jelentős kihívás. Az adatgyűjtés és adatraktározás, majd ezt kö-
vetve az adatbányászat számos kockázatot rejt, illetve rejthet, hiszen a műve-
letek, eljárások, az alkalmazott technikák és technológiák éppen az informá-
ciós önrendelkezési jog alapjait kezdik ki. A jelentősebb kockázatok többek 
közt: 

- Adatraktározás meghatározatlan időre, és célokra. Ez az adattárház-
koncepció alapja, lényegében minden elérhető forrásból, minél több 
és minél értékesebb (érzékenyebb!) adatok és információk gyűjtése a 
cél, hiszen sosem tudható milyen piaci, illetve fogyasztói szegmen-
sek válhatnak meghatározóvá a jövőben egy vállalat számára. A rak-
tározás egy további jelentősége, hogy a piaci folyamatokra komoly 
történeti rálátást ad, és lehetővé teszi a trendek kimutatását, illetve a 
stratégiai tervezéshez elengedhetetlen előrejelzések elkészítését. 

- Adatintegráció. Az igazán értékes üzleti információk alapja, amely-
ben különböző forrásokból származó, de egy adatalanyi körre vonat-
kozó információkat egy adatbázisban dolgozzák fel. Ennek segítsé-
gével válik lehetővé az ügyfélkör igényeinek, szokásainak, elvárása-
inak megismerése, ami rengeteg fölösleges kiadástól óvhatja meg a 
vállalatot. Segítségével jól időzítetté és célzottá válhat a termékek 
fejlesztése és piaci bevezetése, a marketingkampányok, és minden 
jelentős piaci lépés. Az adatok integrálásával azt is megtudhatják az 
elemzők kik a legértékesebb és kik a veszteséges ügyfelek, előbbiek-
re nagyobb odafigyeléssel jobban tud vigyázni, utóbbiakkal szemben 
pedig szigorúbban léphet fel, illetve megpróbálhatja leépíteni. A lé-
nyeg tehát az, hogy egy személyiségprofil készítésével minél átlát-
hatóbb legyen az egyén, ami feltétlenül nem érdeke, mivel sérti tör-
vény által biztosított „átláthatatlanságát”, valamint az egyenlő lehe-
tőségek és szolgáltatás elveit. 

- „Korlátlan” vállalati adatkezelési rezsimek kialakítása. Önmagukban 
természetesen nem az információ-menedzsment rendszerek okozzák 
a problémát. Olyan eszközökről van szó, amelyeket az adott gazda-
sági környezetben a vállalatok közgazdasági szempontok miatt (el-
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sősorban a költségek visszaszorítása) nem tudnak „nem használni”. 
A hatékony alkalmazáshoz viszont olyan mennyiségű adattömegre 
és olyan feldolgozási eljárásrendre van szükség, amelyek nagyon 
gyakran feszítik szét a törvényi kereteket. Így előfordulhat a 
célhozkötött, illetve adatalany által engedélyezett mértékű felhaszná-
lási lehetőségek figyelmen kívül hagyása. Ezzel párhuzamosan pe-
dig növekszik a személy kiszolgáltatottsága, érdekérvényesítési le-
hetőségei emellett viszont egyre szűkülnek, követhetetlenné válik, 
hogy ki, milyen adatokat, meddig kezelhet. 

Néhány konkrét cél, illetve alkalmazási terület, amelyet a specializált és 
nagy teljesítményű informatikai eszközök tesznek lehetővé: 

- Ügyfélelvándorlás elemzése és előrejelzése. 
- Hűségkártya elemzés (pl. Smart és Multipont kártyák). 
- Ügyfél-életciklus érték számítás, ügyfél-szegmentáció, ügyfél-

értékképzés. 
- Pénzügyi kockázatelemzés. 
- Élettartamhozam elemzés.11 
- Egy vásárlóra jutó megengedhető marketingkiadás kiszámítása.12 

1. Az információmenedzsment és információs önrendelkezési jog 

Az eddig vázolt problémák és kérdések mögött egyetlen alkotmányos alap-
jog áll. Ez az adatvédelem jogintézménye, amelyet az Alkotmány 59. § (1) 
bekezdése tartalmaz: „A Magyar Köztársaságban megillet a jó hírnévhez, a 
magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a személyes adatok védelméhez 
való jog.” Ezt az alapjogot jobban megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
személyes adatok védelme a klasszikus védelmi jogokhoz tartozik, így tar-
talma a passzív távolságtartás. Azonban az automatizált adatfeldolgozó és az 
ezzel kombinált kommunikációs rendszereket használó társadalomban az 
adatvédelemhez való jog a nem kívánt beavatkozás kirekesztésénél többet 
kell, hogy jelentsen. Tehát a személyes adatok védelméhez való jog kettős 
természetű. Része egyrészt a passzív kizárás, mintegy ez alkotja a jog „hát-
országát”, és ha ez már nem ad kellő védelmet, másik alkotója a cselekvés, 
az egyéni információgazdálkodás is, ami az adatfelvételtől kezdve, a feldol-
gozáson keresztül, az adat törléséig érvényesül. Ezt a kettős tartalmú jogot 
bevett terminológiával információs önrendelkezési jognak nevezzük, ame-
lyet az Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) határozatában fejtett ki részle-
tesen. 

Ha kibontjuk ennek a jognak a tartalmát, lényege, hogy az adatkezelőre 
kötelezettséget ró, hogy a teljes adatfeldolgozási eljárás során biztosítsa az 
adat sorsának követhetőségét, az erről való érthető tájékoztatást és a megfe-
lelő technikai adatbiztonságot, azaz megfelelő rendszabályok megalkotásá-
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val és betartásával gondoskodjon arról, hogy az adatokhoz jogosulatlan sze-
mély ne férhessen hozzá.13  

További fontos eleme a szabályozásnak, hogy az információs önrendel-
kezési jog csak túlnyomó közösségi érdekből korlátozható.14 A 
célhozkötöttség szintén lényeges pont, mely szerint az adatkezelés csak pon-
tosan meghatározott, törvényes célra irányulhat és korlátozott az adattováb-
bítás és nyilvánosságra hozatal is. Az esetleg törvényellenes adatkezelések 
esetén a törvény a bizonyítási terhet is az adatkezelőre terheli, és az érintett 
adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelmé-
nyeinek megszegésével okozott kárt veszélyes üzemi kárfelelősségnek meg-
felelően határozza meg – azzal, hogy az adatkezelő megbízásából adatkeze-
lési műveletet végző adatfeldolgozó cselekményéért is az adatkezelő felel.  

2004. január 1-től hatályos rendelkezése az Avtv.-nek a 25. § (3) bekez-
dése, amely felhatalmazza az adatvédelmi biztost a jogellenes adatkezelések 
során keletkezett adatok törlésének elrendelésére – ezzel komoly eszközt 
adott a törvényhozás az ombudsman kezébe, mivel az eddig végzett ellenőr-
ző és jelző funkción túl komoly felügyeleti eszközt is kapott, amelyre az 
adott környezetben szükség is van. 

Az adatvédelmi törvényen túl további jogszabályok is biztosítják a sze-
mélyiség, illetve a személy adatainak védelmét. Ilyen a Btk. 177/A. §-ban 
foglalt, visszaélés személyes adattal tényállás. Szintén fontos védelmi szere-
pe van a Ptk. személyiségvédő szabályainak, a személyek polgári jogi vé-
delméről szóló IV. fejezet, a személyhez fűződő jogokról szóló részének. A 
75. §-tól a névviselés, a képmás védelme, az egyenlő bánásmód követelmé-
nye, a lelkiismereti szabadság, a személyes szabadság, a testi épség, az 
egészség, a magán- és üzleti titok, valamint a becsület és az emberi méltóság 
védelméről rendelkezik a törvény. Ezen jogok megsértése esetén az ismert 
polgári jogi igényekkel élhet a sértett, úgy mint a jogsértés megtörténtének 
bírói megállapítása, a jogsértés abbahagyása és az attól való eltiltás, elégtétel 
adása, a sérelmes helyzet megszüntetése, és kártérítés a polgári jog szabályai 
szerint. 

2. Adatkezelés, anonim és pszeudonim eljárások 

Adatkezelési művelet az adatok gyűjtése, tárolása, rendezése, válogatása, 
módosítása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, s végül tör-
lése. Különleges adatkezelési műveletnek számít az adattovábbítás (pl. 
távadatfeldolgozásra – telematika) és a nyilvánosságra hozatal, e két utóbbi 
művelet külön szabályozást is igényel.15 Az általános adatvédelmi szabályo-
zás szerint személyes adatról beszélünk mindaddig, amíg a kapcsolat egy 
adat és egy természetes személy közt helyreállítható. Az egyes szektorális 
szabályozásokban pedig (pl. Eht.) gyakran találunk az adatok kezelésére 
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konkrét határidőket. Ezeket a korlátozásokat az adatkezelők képesek lehet-
nek az adatalanyok anonimizálásával, vagy pszeudonimizálásával átlépni, 
mivel az adott kiértékelésekhez, csoportosításokhoz szükséges matematikai 
úton képzett új azonosítókkal ugyanolyan eredmények érhetők el, az adatvé-
delmi előírások megsértése nélkül. Ezért fontos volna az információ-
menedzsment rendszerek ilyen szellemben való kialakítása. 

3. Az adattovábbítás és az adatintegráció adatvédelmi követelményei 

Az Avtv. 8. § szerint adattovábbításra és adatkezelések összekapcsolására 
csak az érintett hozzájárulásával, vagy törvény engedélyével kerülhet sor, ha 
az adatkezelés feltételei minden adatra fennállnak. Az adatintegráció azon-
ban, mint speciális adattovábbítás, új minőséggel és céllal bír. Általa új adat-
bázis készül, amelynek segítségével személyiségprofil készíthető, ami meg-
teremti a személyiség átláthatóságát, és indokolatlan mértékű kiszolgáltatott-
ságát. Adatvédelmi szempontból minden indok amellett szól, hogy az adat-
bázisok integrációjára generális tiltást kellene alkalmazni. Ez azonban csak 
szerény óhaj a jelenlegi információs szituációban, mivel gyakorlatilag min-
den komolyabb pénzügyi, távközlési, közüzemi szolgáltató pontosan tisztá-
ban van ügyfeleinek fogyasztói, vásárlói szokásaival, fizetési fegyelmével, 
hitelképességével, és ezek figyelembevételével működik. 

4. Az automatizált egyedi döntésről 

Az automatizált egyedi döntés fogalmát is a 2003. XLVIII. törvény vezette 
be, idén január 1-jétől az Avtv. jogintézményei közé, a jogszabály 
európajogi harmonizációja során. Erre a 95/46/EK irányelv (a természetes 
személyek védelméről a személyes adatok feldolgozásánál és a szabad adat-
forgalomról) teremtett kötelezettséget, de már az Európa Tanács 108/81. 
számú, „az egyének védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozá-
sa során” című egyezményében megjelent ez az intézmény.16 Az automati-
zált döntés olyan automatizált adatfeldolgozás, ahol az érintett jellemzőinek 
elemzését kizárólag számítástechnikai eszközzel hajtják végre, és az Avtv. új 
9/A. § szerint erre csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz az egyén kifejezetten 
hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifej-
tésére lehetőséget kell biztosítani és az érintettet – kérelmére – tájékoztatni 
kell az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről. 

Ha próbáljuk jobban megközelíteni a fogalom tartalmát, a törvény mi-
niszteri indokolása ebben sajnos nem sokat segít. Habár a definíció egyszerű 
tautológia, néhány gyakorlati alkalmazás felsorolásával kicsit közelebb visz 
a fogalomhoz: „Ezt a módszert egyre elterjedtebben alkalmazzák például a 
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munkavállalók felvételénél vagy teljesítményének értékelésénél, hitelkérel-
mek elbírálásánál, biztosítási kockázat megállapításánál.” 

A módosítás alapjául az irányelv 15. cikke szolgált: 
Automatizált egyedi döntés 
(1) A tagállamok minden személynek biztosítják a jogot arra, hogy ne 

terjedhessen ki rájuk olyan döntés hatálya, amely rájuk nézve jogkövetkez-
ményekkel járna, vagy őket jelentős mértékben érintené, és amely kizárólag 
automatizált adatfeldolgozáson alapul, és amelynek célja a rá vonatkozó 
egyes olyan személyes szempontok kiértékelése, mint például a munkahelyi 
teljesítmény, a hitelképesség, a megbízhatóság, a magatartás, stb. 

(2) Ezen irányelv többi rendelkezésére is figyelemmel, a tagállamok úgy 
is rendelkezhetnek, hogy az első bekezdésben említett döntés hatálya kiter-
jedhet a személyre, amennyiben a döntést: 

a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, 
hogy az érintettnek a szerződés megkötése vagy teljesítése iránti kérelmét 
teljesítették, vagy jogos érdekének biztosítására megfelelő biztosítékok áll-
nak rendelkezésre, mint például az álláspontjának kifejtését lehetővé tevő 
intézkedések; vagy 

b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító 
intézkedéseket is megállapítja. 

A gyakorlatban az automatizált egyedi döntés nem az ügyfél adataiból 
képzett információk alapján az ügyféllel szemben hozott intézkedések, 
kommunikáció módját jelenti, hanem közvetlenül az ügyfél besorolását az 
egyes szegmentált csoportokba. Mivel a fogalom új jelenség a magyar adat-
védelemben, így a korábbi ügyél-hozzájárulások nem vonatkozhatnak rá, így 
alkalmazásához szükséges lenne az ügyfelek kifejezett és tájékozott hozzájá-
rulása.  

5. Az adatraktározás és adatbiztonság követelményei 

Az adatraktározás kapcsán az adatkezelésnél már említettek szintén érvénye-
sek. Minden egyes szektorális adatkezelésnél külön vizsgálandó, hogy meg-
állapított-e a törvényhozó valamilyen határidőt az adatok megőrizhetőségére. 
Az adatbiztonság lényege az Avtv. 10. § szerint az adatkezelő, illetőleg te-
vékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biz-
tonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intéz-
kedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. További kötelezettségként írja elő a törvény, hogy az adatokat 
védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének 
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biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkeze-
lőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz 
üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 
informatikai eszköz útján történik. 

6. Az érintett jogainak érvényesítése 

Az érintett jogait a 11. §-tól találjuk meg a törvényben. Az adatalany bete-
kinthet a róla vezetett nyilvántartásokba, azokból másolatot, kivonatot kér-
het. Megtilthatja, hogy a hivatalok a róla felvett adatokat más személy vagy 
szerv részére kiadják (lásd törvényileg szabályozott adatforrások). Követel-
heti a valóságnak megfelelő adatok bejegyzését (helyesbítés), ha pedig egyes 
adatokat már törölni kellett volna, követelheti a törlés végrehajtását, továbbá 
töröltetheti azokat az adatokat is, melyeket törvény, vagy a saját engedélye 
nélkül kezelnek róla.17 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes 
adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el, illetve ha a személyes adat felhasználása 
vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudomá-
nyos kutatás céljára történik. Az érintett a jogainak megsértése esetén az 
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 
el, és azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 
adatkezelő köteles bizonyítani (megfordul a bizonyítási teher!). 

IV. Adatvédelem a hitelintézeteknél és pénzügyi szolgáltatóknál 

A hitelintézetek esetében a hitelképesség bírálata, a befektetések kockázat-
kezelése, az ügyfelek körülményeinek pontos ismerete még inkább vitális 
érdek, mint az előzőekben tárgyalt távközlési szolgáltatók esetében, ezért az 
adatvédelmi alapelvként ismert célhozkötöttség is többet enged az adatkeze-
lőknek. Ennek megfelelően az ágazati szabályozást tartalmazó a hitelintéze-
tekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény nem is 
tér ki olyan részletesen a személyes adatok védelmére, ahogy ezt a jóval 
frissebb Eht. teszi, a vonatkozó szabályokat a banktitok intézményén belül 
tárgyalja a jogszabály. Az alkalmazott információs rendszerekről való tájé-
kozódást megkönnyíti, hogy a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rend-
szer, amely a rossz adósok adatait tartalmazza meglehetősen nagy nyilvános-
ságot kapott. Ez a nyilvántartás ún. negatív lista, és így az adatvédelmi 
szempontból kevésbé veszélyesnek ítélt forma, mivel a pozitív forma min-
den ügyfél ügyleti információit tartalmazta volna. Ennek megvalósítására 
2002-ben bár tett kísérletet a bankszakma, ez nem járt sikerrel. 
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1. Személyes adatok kezelése a hitelintézeti törvény szabályozásában 

Az adatalanyokról kezelhető információk körét a Hpt. banktitokról szóló 
részében találjuk:  

50. § (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intéz-
mény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügy-
fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdál-
kodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény 
által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi in-
tézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. 

51. § (1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vo-

natkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatal-
mazást ad, 

b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 
c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követe-

lése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 
Az adatok továbbításáról az alábbi – témánk szempontjából – lényeges 

szabályokat érdemes kiemelni: 
54. § (1) Nem jelenti a banktitok sérelmét 
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek 

személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, 
j) a hitelintézet által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adat-

átadás a kiszervezett tevékenységet végző részére. 
Az a) pont szerint tehát az anonimizált adatok szabadon kezelhetők (eh-

hez hasonló a biztosítási törvény szabályozása is), a j) pont pedig a különbö-
ző adatbányászati vizsgálatok kiszervezését teszi lehetővé, ami némileg el-
lentmond az általános adatvédelmi szabályoknak, mivel nem köti az adat-
alany hozzájárulásához. A Hpt. nem tartalmaz rendelkezést az adatok keze-
lésének végső határidejére, nem szab meg kötelező törlési időpontot.  

Az 54. § (2) bekezdésében szabályozott, az egész pénzügyi szektorra 
vonatkozó központi hitelinformációs rendszer több szempontból is kiemelt 
jelentőségű. Egyrészt számos szolgáltató által kezelt ügyféladat kerül bele 
(több adatkezelő), másrészt az érintettekre nézve az adatbázis tartalma meg-
lehetősen terhelő, mivel aki a nem fizető adósok listájára kerül szigorúbb 
feltételekkel, vagy egyáltalán nem vehet igénybe bizonyos banki szolgáltatá-
sokat. 

Fontos hogy a Hpt-ből az adatok törlése hiányzik, addig az Eht-ben és a 
biztosítási törvényben ez szerepel, és szintén csak a Bit. tartalmaz rendelke-
zéseket a létre nem jött szerződések adatainak kezeléséről. A hitelintézetek 
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jelenlegi gyakorlatukban szintén megőrzik az elutasított hitelkérelmek adata-
it annak ellenére, hogy az adatvédelmi biztos éves beszámolójában rendsze-
resen elmarasztalja őket emiatt, látszik tehát, hogy itt is szükséges lenne a 
jogszabályi háttér átgondolására. 

2. A bankszféra adatkezelési gyakorlata az adatvédelmi biztos 
beszámolóiban  

Többéves általános gyakorlat, hogy a hitelintézetek a visszaélések megaka-
dályozása érdekében a személyazonosító igazolványon túl ügyfeleiktől elké-
rik tb-kártyájukat, valamint az adóazonosító jelről kiállított hatósági igazol-
ványukat, melyekről ezután az ügyfél beleegyezése nélkül fénymásolatot is 
készítenek. Az adatgyűjtés során az ügyfeleket rendszerint nem látják el 
megfelelő tájékoztatással, sok esetben az adatkérésre csak fakultatív alapon 
kerülhetne sor.  

A 2000-ben az ABN-Amro Bank Rt. ügyfél-adatlapján a bank az ügyfél 
és meghatalmazottja alábbi személyes adatait is megkérdezte: foglalkozás, 
munkahely, családi állapot, gyermekek száma. A biztos megkeresésére a 
bank vezetése azt a tájékoztatást adta, hogy a foglalkozásra, munkahelyre, 
családi állapotra vonatkozó adatok kezelése az ügyfél önkéntes hozzájárulá-
sán alapszik. A biztos álláspontja szerint – tekintve, hogy ezen adatok meg-
adása nem feltétele a számlanyitásnak – erre a tényre feltétlenül fel kell hív-
niuk az adatlapon, illetve a kitöltési útmutatóban az ügyfelek figyelmét. 

Az ING Bank lakossági üzletágát 2000-ben megvásárolta a Citibank, és 
egy személyt, aki az ING-nél egy éve megszüntetette számláját, a Citibank 
leendő ügyfelei között üdvözölte. A biztos álláspontja szerint az ügyfeleknek 
lehetőséget kellett volna biztosítani, hogy a szolgáltató változásakor számlá-
jukat megszüntessék, illetve hogy a Citibank ügyfeleivé csak akkor váljanak, 
ha ehhez külön szerződéssel hozzájárulnak. A biztos megállapította, hogy az 
ING Bank mint eladó nem jogosult volt ügyfelei adatainak a továbbítására, 
még kevésbé a már megszüntetett számlákról bármilyen adat vagy informá-
ció harmadik személy részére történő továbbítására. Ez az eset is jól jelezte, 
hogy komoly értéket képviselnek az ügyféladatok.18  

Szintén a Citibank Rt. működésével kapcsolatos az, az ajánlás, amelyet a 
bank adatkezelésével összefüggően adott az ombudsman. Ebben felhívta a 
hitelintézetek figyelmét arra, hogy banktitoknak minősülő adatok piackutató 
szervnek történő továbbításához az ügyfelek közokiratba vagy teljes bizonyí-
tó erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges. 2000-ben azonban 
előfordult olyan eset, melyben a bank az általa megbízott piackutató szerv-
nek úgy adott át személyes adatokat, hogy erre nem volt törvényes jogalapja, 
vagy nem tette meg a szükséges lépéseket és az ügyfelek hallgatását is bele-
gyező nyilatkozatként értékelte, amint ezt a Raiffeisen Bank Rt. Tette, ami-
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kor megbízást adott a Magyar Gallup Intézetnek az ügyfelek elégedettségé-
nek vizsgálatára.19  

Az is visszatérő probléma, hogy a hitelintézetek törvényi felhatalmazás 
hiányában is nyilvántartják – termékfejlesztéshez szükséges statisztikák ké-
szítése céljából – elutasított ügyfeleik személyes adatait, pedig ezek őrzése 
és használata – a PSZÁF elnöke szerint is – az adatvédelmi törvény 
célhozkötöttségi szabályába ütközik.20  

3. Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) 

1994. július 1-jétől kezdte meg működését a BAR, kezdetben kizárólag a 
vállalkozások adatait tartalmazhatta. 1998-tól a Hpt. 1997. évi módosítása 
után a rendszer kiegészült a magánszemély adósok adataival, korábban a 
törvény tiltotta a természetes személyek adatainak nyilvántartását. A BAR 
tagjai csak bankok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek, hitel-
szövetkezetek és befektetési társaságok lehetnek. A nyilvántartásába minden 
természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaság bekerülhet, ha hitelviszony alanyává válik hitelkérőként, illetve a 
hitel felvevőjeként. 

A rendszer technikai értelemben teljesen zárt és valamennyi hozzá kap-
csolódó részére egyforma feltételekkel működik. Legfontosabb eleme a 
Bankközi Informatikai Szolgáltató Rt. székhelyén elhelyezett központi rend-
szer, amelyhez az adatgazdáknál, mint adatbevivőknél, illetve a felhaszná-
lóknál elhelyezett interface teremti meg az összeköttetés lehetőségét. Az 
interface-t a BISZ Rt. telepíti, és a használatát is betanítja. A központi egy-
séghez megfelelő jelszó segítségével lehet kapcsolódni, de csak meghatáro-
zott kommunikációs csatornán, internetcsatlakozás nincs. A bevitt adatokat a 
rendszerben tárolják, és a meghatározott szabályok szerint kiszolgáltatják a 
felhasználóknak. Az adatokat a rendszerben nem alakítják át, kizárólag csak 
a lekérdezés céljaira használják fel. 

A BAR-rendszer két nagy részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra 
és a lakossági nyilvántartásra. A BAR mindkét alrendszere ügyfélorientált 
szervezésű adatbank. Működtetésének fő célja, hogy lehetővé tegye a fel-
használók számára a felhasználók ügyfeleire vonatkozó lekérdezést. Ehhez a 
BAR tartalmazza a felhasználók ügyfelekkel kötött, a Hpt. rendelkezéseinek 
megfelelő hitel- és hiteljellegű szerződésének adatait. A törvény rendelkezé-
sei alapján alapvető eltérés van a két alrendszer között abban a vonatkozás-
ban, hogy a szerződések mely köréből tart nyilván adatokat. Ebből a szem-
pontból vizsgálva a vállalkozói alrendszer teljes körű, tehát az összes hitel- 
és hiteljellegű szerződés adatai bekerülnek a rendszerbe. A lakossági alrend-
szer viszont negatív listás, vagyis nem tartalmazza az összes ilyen típusba 
tartozó szerződést, hanem csak azokat, amelyek teljesítése során mulaszt az 
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ügyfél. Az ügyfélre vonatkozó lekérdezés eredményeként a lekérdező fel-
használó megkapja az ügyfél összes, a felhasználói kör bármely tagjával 
kötött, a lekérdezéskor a BAR-ban nyilvántartott adatát, az adatgazdát azo-
nosító adattételek nélkül. 
Az alrendszerek adattartalma: 
Vállalkozói alrendszer: 

- hitel- és kölcsönügyletek,  
- bankgarancia és bankkezesség vállalása,  
- leszámítolt váltó,  
- követelés megvásárlása (faktoring, forfait),  
- pénzügyi lízing,  
- fedezettel nem biztosított akkreditív általános keretszerződés, 

amelynek alapján az ügyfél külön megállapodás nélkül hitelt vehet 
fel, a szerződést bankgaranciaként, bankkezesség vállalásaként, akk-
reditívként vagy valamely egyéb hitel jellegű szolgáltatás igénybe-
vételére felhasználhatja.  

(A BAR a jellegük alapján nem tesz különbséget a hitelek között, a rendszer 
szempontjából közömbös tehát, hogy az adott hitel munkabér-, áthidaló, 
folyószámla-, rulírozó stb.) 
Lakossági alrendszer: 

A BAR a lakossági alrendszerben nyilvántart minden olyan szerződést, 
minden olyan ügyletet (értelemszerűen hitel- vagy hitel jellegű szerződést), 
amelynek során a természetes személy a szerződésben vállalt kötelezettsége-
inek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért 
(jelenleg 53 ezer Ft) meghaladóan nem tesz eleget. Hitel jellegű szerződés a 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására irányuló szerződés 
(bankkártyaszerződés). 

A BAR a természetes személy hiteladósokra vonatkozóan a hitelszerző-
dés megkötéséhez vagy módosításához szükséges személy- és lakcím azono-
sító adatot, valamint az érintett szerződésben vállalt kötelezettség mibenlété-
re és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatot kezelhet és tarthat 
nyilván. Az említett feltételek fennállása esetén a nem fizető adós adatai a 
BAR rendszer adatbankjában rögzítésre kerülnek és a pénzügyi intézmények 
számára hozzáférhetővé válnak. E tény egy esetleges későbbi hiteligénylés 
elbírálásakor annak elutasításához vezethet. A BAR a természetes szemé-
lyekre vonatkozó azonosító adatokat az adós tartozásának megszűnését kö-
vetően legfeljebb öt évig kezelheti azzal, hogy az adós a róla nyilvántartott 
adatokba való betekintési jogát a vele szerződő bank közvetítésével gyako-
rolhatja. Ha az adós igényt tart erre az információra, akkor a banknak köte-
lessége megadni a felvilágosítást. Idén március végén 150 ezer céghez kötő-
dően 640 ezer bejegyzést tartalmazott a vállalati nyilvántartás, és ezekről az 
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adatokról a felhasználó tagintézmények átlagosan havi 12 ezer alkalommal 
tudakozódnak. A lakossági alrendszer június végén 180 ezer rossz adóst és 
280 ezer hiteltörlesztési mulasztást tartottak nyilván, 2003 közepén 120 ezer 
adós neve szerepelt a nyilvántartásban. A regisztrált hátralékok, illetve a 
nem törlesztő ügyfelek száma évi 20-50 százalékkal bővül. 

A Magyar Bankszövetség, illetve a teljes érintett szakma a BAR felállí-
tása óta több kísérletet tett arra, hogy a magánszemélyekre vonatkozó nyil-
vántartást is teljes körűvé tegye, így történt ez 2002 júliusában, illetve 2003 
szeptemberében is, amikor az Országgyűlés lakásügyi bizottságának ülésé-
nek már csak az adatvédelmi biztos állt útjába az általa alkotmányellenesnek 
minősített változtatásnak. Augusztus közepén már az IM is foglalkozni kez-
dett az adóslistával, mivel a gyakorlatban több anomália is kialakult. A hitel-
intézetek rendszerint mérlegelés – és gyakran indokolás – nélkül elutasítják a 
listán szereplő magánszemélyek hitelkérelmeit, így sokszor komoly „nyo-
mozásba” kell kezdenie az érintettnek, mire kideríti, milyen okból, milyen 
hitelügylet folytán került a listára. Gyakran előfordul az is, hogy a bankok 
hibáznak, és vétlenül kerül fel valaki a listára, azonban a jelenlegi szabályo-
zásban nincs lehetőség a védekezésre. Az sem tekinthető éppenséggel cizel-
lált szabályozásnak, hogy minden tartozást – ügylettípustól és pénzösszegtől 
függetlenül – tartalmaz a rendszer, és a listáról a törvényben megszabott 5 év 
előtt lekerülni nincs lehetőség. Sajnos a listán szereplés kiderítése sem nem 
ügyfélbarát, sem nem egységes, néhány kivételtől eltekintve. Jelenleg ugyan-
is vannak olyan bankok, amelyek egyáltalán nem, és vannak olyanok is, 
amelyek csak 3500 Ft és egy űrlap kitöltése ellenében hajlandóak közölni az 
ügyféllel a listán róla szereplő adatokat.  

Szeptember közepén a törvény módosítási folyamata az Országgyűlés-
ben azonban sajnos elakadt, pedig a módosítás szerint az érintett a listára 
kerülés előtt előzetesen írásbeli értesítést kapott volna, lépéseket tettek volna 
a téves adatok felvitelének elkerülése, illetve a már adósságukat törlesztett 
adósok kedvezőbb elbírálása érdekében. A jelenlegi rendszert sem az állam-
polgári jogok biztosa, sem az adatvédelmi biztos, sem a PSZÁF, sem az 
Igazságügyi Minisztérium nem tartja elfogadhatónak, úgy alkotmányos (jó 
hírnév védelme), mint adatvédelmi, és fogyasztóvédelmi szempontokból. 

V. Az adatvédelmi menedzsmentről és az adatvédelmi auditálásról 

Az eddigiekből láthatjuk egyrészt, hogy az egyén meglehetősen kiszolgálta-
tott helyzetben van az adatkezelőkkel szemben, és a gazdasági irányítás új 
módszerei egyre több eszközt bocsát a szolgáltatók részére, amelyek révén 
egyre hatékonyabb és kiterjedtebb információfeldolgozást végezhetnek. 
Másrészt fontos tény, hogy a már meglévő szabályozások sem bizonyultak 
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eddig elégségesnek, ez pedig azt jelenti, hogy a jog terén bőven akad teendő 
a témakörben. Bíztató és a természetes személyek növekvő védelmi szükség-
letének szempontjából szükséges újítás viszont, hogy az adatvédelmi biztos 
bizonyos intézkedési jogköröket is kapott az Avtv. fentiekben már elemzett 
2004. január 1. óta hatályos módosítása során. A 2003. évi XLVIII. törvény 
Avtv.-t módosító rendelkezései révén előzetes ellenőrzési lehetőséget kapott 
az ombudsman bizonyos adatállományok és új adatkezelési technikák eseté-
ben, illetve tiltott adatkezelések megsemmisítésére is utasíthatja adott eset-
ben a jogszabályok ellen vétő szolgáltatót (adatkezelőt).  

31. § (1) Az adatvédelmi biztos a nyilvántartásba vételt megelőzően elő-
zetes ellenőrzést végezhet. 

(2) Új adatállomány feldolgozását vagy új adatfeldolgozási technológia 
alkalmazását megelőzően az adatvédelmi biztos előzetes ellenőrzést végezhet 
a következő adatkezeléseket végző adatkezelőknél: 

a) országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok; 
b) pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó 

adatkezelései; 
c) távközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó 

adatkezelései; 
d) külön törvényben meghatározott egyedi statisztikai adatokat tartalma-

zó adatállományok. 
Az adatkezelőnek az új adatállomány feldolgozására vagy az új adatfel-

dolgozási technológia alkalmazására irányuló szándékát – a tevékenység 
megkezdését megelőzően 30 nappal – be kell jelentenie az adatvédelmi biz-
tosnak. Az adatvédelmi biztos az előzetes ellenőrzésre vonatkozó igényét – a 
bejelentéstől számított 8 napon belül – köteles jelezni az adatkezelőnek, és 
az ellenőrzést – 30 napon belül – köteles elvégezni. Az adatkezelő a feldol-
gozást csak az adatvédelmi biztos előzetes ellenőrzésének befejezése után 
kezdheti meg. Az ellenőrzés alapján az adatvédelmi biztos a kezelendő ada-
tok körének, illetőleg az adatfeldolgozás módszerének megváltoztatására 
hívhatja fel az adatkezelőt. Ha az adatvédelmi biztos az adatkezelést elrende-
lő jogszabályt kifogásolja, ajánlást tehet a jogszabály módosítására. 

25. § (2) Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén 
az adatkezelőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő 
haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 na-
pon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost. 

(3) Ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a jogellenes adatkezelést 
(adatfeldolgozást) nem szünteti meg, az adatvédelmi biztos elrendelheti a 
jogosulatlanul kezelt adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, illetve 
megtilthatja a jogosulatlan adatkezelést vagy adatfeldolgozást, továbbá 
felfüggesztheti az adatok külföldre továbbítását. Az adatvédelmi biztos tájé-
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koztathatja a nyilvánosságot a jogosulatlan adatkezelés (adatfeldolgozás) 
tényéről, az adatkezelő (adatfeldolgozó) személyéről és a kezelt adatok köré-
ről, valamint az általa kezdeményezett intézkedésekről. 

(4) Az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy az adatkezeléssel érintett sze-
mély az adatvédelmi biztos intézkedése ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, 
illetve nem semmisíthetők meg, az adatok kezelését azonban fel kell 
függeszteni és az adatokat zárolni kell. 

Jogsértő adatkezelés felfedése esetén ezzel a szankcióval élve az adatvé-
delmi biztos „jobbik” esetben tetemes vagyoni hátrányt, de előfordulhat, 
hogy komoly működési zavarokat okozhat(na) a vétkes vállalkozásoknak, 
hiszen egy cég adatvagyona nemcsak pénzben kifejezhető, jelentős érték, de 
bizonyos szolgáltatásfajták esetén az egész cég alapja is. Az ilyen draszti-
kusnak tekinthető szankciókat elkerülendő három fő teendő vázolható fel a 
jogalkotók és az érintett adatkezelők számára: 

- az Alkotmánnyal, az adatvédelmi törvénnyel összhangban lévő ága-
zati adatvédelmi szabályok az egyének jogait fokozottabban figye-
lembe vevő módosítása, illetve a modern gazdasági információme-
nedzsment törvényi „felfedezése” és a hatékonyság és adatvédelem 
közti egyensúly megteremtésével történő szabályozása, 

- szakmai önszabályozás, azaz ágazati legjobb gyakorlatok kialakítá-
sa, a feltétlenül szükséges adatok körének megállapítása, a felhasz-
nálók tényleges tájékoztatása, tehát az adatvédelmi menedzsment ki-
alakítása, 

- adatvédelmi auditálás, azaz egy cég adatkezelési gyakorlatának kül-
ső szakértők általi átvilágítása, minőségbiztosítási szabványok, bi-
zonyítványok kialakítása. (Németországban, Schleswig-Holsteinben 
ez az alternatíva törvényben szabályozott, azonban természetesen 
nem tekintendő a probléma egyetlen lehetséges megoldásának.) 

Mindezek eredménye a fogyasztói bizalom növekedése lehet – „privacy 
sells!”21 – , úgy, hogy ésszerű kompromisszumokkal és körültekintő szabá-
lyozással az alkalmazott ügyviteli rendszerek hatékonysága sem csökkenne 
számottevően, sőt a felhasználható adatfajták és adatkezelési műveletek, 
módszerek szabványosításával könnyebben átjárható és így – adott esetben – 
könnyebben eladható és feldolgozható nyilvántartások készülhetnének, ami 
az adatkezelőknek is érdekében állna. 

1. Adatvédelmi menedzsment-rendszer 

Az adatvédelmi menedzsment összességében az adatkezelő adatvédelem-
konform szervezését jelenti, beleértve az adatvédelmi célok elérésére alkal-
mas belső szervezet rögzítését, eljárások, adatkezelési hatáskörök, belső 
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szabályzatok rögzítését, valamint a megvalósítás eszközeit. Az adatvédelmi 
tudatosság erősítésének, a felelősség érvényesíthetőségének, az adatvédelmi 
szempontokat figyelembe vevő szervezeti és működési rend kialakításának a 
garanciája lehet egy olyan rendszer, amely integrálja és konkretizálja az 
adatkezelővel szemben a szabályozás alapján fennálló kötelezettségeket. Ez 
a rendszer az adott szervnél kereteket szab az adatvédelmi kötelezettségek 
teljesítéséhez, valamint további adatvédelmi vállalások megfogalmazásához 
és keresztülviteléhez. Az adatvédelmi menedzsment része és alapja lehet a 
szervezeten belüli adatvédelmi önszabályozásnak. A célkitűzés minden eset-
ben a jogszabályoknak megfelelő feltételrendszer kidolgozása és működteté-
se.22 

Az adatvédelmi menedzsment-rendszerben megfogalmazott eszközöket 
és intézkedéseket, illetve ezek alkalmazásának feltételeit az adatkezelő az 
adatvédelmi szervezet tervben, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági 
tervben vázolja fel. Az adatvédelmi menedzsment célja az adatvédelmi cél-
kitűzések lehető legteljesebb elérése. 
Az adatvédelmi szervezeti terv tartalma: 

- felelősségi viszonyok rendezése, 
- adatkezelési jogkörök rögzítése, 
- az archiválás rendjének meghatározása, 
- a munkatársak adatvédelmi felkészítése. 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági koncepció áttekinti az adott szervnél vég-
zett adatkezelés jellemzőit, és ez alapján konkrét feladatokat fogalmaz meg 
az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényesítésére vonatkozó-
an. Tartalma: 

- az adatkezelésre vonatkozó alapvető adatok (adatkezelő adatai, elér-
hetőségei, az adatkezelés célja, érintettek köre, az adattovábbítás 
címzettjei, adattörlési határidők, adatbiztonsági intézkedések, az 
adatfeldolgozó rendszer és folyamat leírása), 

- az adatkezelés alapelveinek és célkitűzéseinek érvényesítését szolgá-
ló konkrét intézkedések: adatkezelés arányosságát, 
célhozkötöttségét, adattakarékosságot biztosító eszközök, érintettek 
jogainak érvényesítését biztosító eszközök (tájékoztatás, ill. anonim, 
pszeudonim feldolgozás), adatkezelés technikai biztonsága érdeké-
ben tett intézkedések, az adatvédelem érdekében tett szervezeti in-
tézkedések, 

- az adatvédelmi kérdésekért felelős személy kinevezésének feltételei, 
jogai, eljárásai, 

- a jogszabályi feltételek illetve a technikai fejlődés által támasztott 
adatvédelmi követelmények változásainak figyelemmel kísérésére 
vonatkozó elképzelések, 
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- biztonsági koncepció: kockázatelemzés, védelmi célok leírása, tech-
nikai és szervezeti intézkedések leírása.23 

2. Az adatvédelmi auditálás 

Az adatvédelmi auditálás általánosságban az az eljárás, amelynek során kül-
ső szakértő értékeli az adatkezelő adatvédelmi intézkedéseit és elképzeléseit, 
valamint az elképzelések megvalósításának képességét, és az adatkezelőt az 
értékelés pozitív eredményének nyilvánosságra hozatalára jogosítja fel. Az 
adatvédelmi auditálás tehát az adatvédelmi intézményrendszerbe beilleszthe-
tő, a felügyeleti eszközöket kiegészítő, az adatkezelők saját kezdeményezé-
seire épülő összetett ellenőrzési és további fejlesztéseket ösztönző módszer, 
fontos, hogy az auditálással általában a törvény előírásainál magasabb adat-
biztonsági szintet céloz meg az adatkezelő, ezzel szándékozik egyfajta ver-
senyelőnyhöz jutni, ügyfeleit egyfajta „többletszolgáltatáshoz” juttatni.  

Az adatvédelmi audit rendszer-audit, amely adatkezelési folyamatokat és 
adatvédelmi képességeket ellenőriz és értékel, és az adatvédelmi erőfeszíté-
sek jutalmazásával további fejlesztéseket ösztönöz. Az adatvédelmi audit 
megkülönböztetendő a termék-audittól, amely egy-egy adatkezelési eszköz 
(elsősorban hardver és szoftver elemek) adatvédelmi és adatbiztonsági 
szempontú ellenőrzését jelenti. Célja az adatvédelmi színvonal optimalizálá-
sa. Az optimális adatvédelmi színvonal az érintettek részére a lehető legna-
gyobb védelmét garantálja úgy, hogy ezzel nem veszélyezteti a szerv tevé-
kenységét és modernizációs törekvéseit. Az adatvédelmi jogszabályok meg-
tartására vonatkozó kötelezettségvállalás az auditálás során önmagában nem 
értékelhető. Az auditálás kötelező, törvényben előírt adatvédelmi követel-
mények, önkéntes többletvállalások értékelése, és további vállalások ösztön-
zése. Az optimalizálás magába foglalja a változó technikai, szervezeti, jogi 
feltételekhez való alkalmazkodást. Az audit egyúttal érdekeltté teszi az adat-
kezelőket az adatvédelmi színvonal folyamatos javításában. Az adatvédelmi 
erőfeszítések elismerése és jutalmazása, illetve a fogyasztók felé történő 
megjelenítése az adatvédelmet versenytényezővé teszi.  

Az auditálás lényegében az adatvédelmi menedzsment-rendszer elemei-
nek és érvényesülésének értékelése, amiben az adatkezelő önszabályozása-
önellenőrzése szorosan összekapcsolódik külső, független minősítők tevé-
kenységével. Az az adatkezelő felel meg az auditálási követelményeknek, 
amelynek az adatvédelmi menedzsmentje biztosítja a kitűzött adatvédelmi 
célok elérését, végső soron az adatvédelmi színvonal optimalizálásának ké-
pességét. A rendszer-auditként értelmezett auditálás nem csak a vállalati 
szektorban, hanem a közszektorban is hasznos, alkalmazása célszerű. Az 
auditálás egyszerre módszere a rendszeres ellenőrzésnek és a meggyőzésnek. 
Az auditálás segítségével másrészt olyan adatvédelmi megoldások – „leg-
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jobb gyakorlatok” – mutathatók fel, amelyek követendő mintaként szolgál-
nak más adatkezelők részére. A közszférának magára kell vállalnia az adat-
védelmi innovativitást. Az elektronikus közigazgatásban kidolgozott megol-
dások különösen jól hasznosíthatók az elektronikus kereskedelem területén. 

Az auditálásban való részvétel önkéntes. Nem tehető kötelezővé az audi-
tálás, mivel az nem a törvényi követelmények megtartásának ellenőrzését 
jelenti, hanem alapvetően a törvényi követelményeken felül vállalt adatvé-
delmi erőfeszítések jutalmazását. Az auditálás tárgya egy meghatározott 
adatkezelési eljárás, amelynek kereteit egy meghatározott adatkezelési cél 
jelöli ki. Az auditált eljárás több rész-adatkezelést foglalhat magába, ame-
lyeket több különböző, önálló adatkezelő is elláthat. Az érintett számára nem 
elsősorban az adatkezelő, hanem az – esetleg több adatkezelőre is kiterjedő – 
adatkezelési eljárás a releváns auditált egység. Az auditálás ezért alapvetően 
nem az adott adatkezelési tevékenységére terjed ki, hanem az adott adatkeze-
lési cél által meghatározott minden adatkezelési műveletre. 

Elképzelhető olyan megoldás is, amelyben az auditálás tárgya az adatke-
zelő teljes adatkezelési tevékenysége. Amennyiben az egyes adatkezelési 
eljárásokat teljes egészében a vizsgált adatkezelő folytatja le, ezzel az auditá-
lási megoldással is releváns információk nyerhetők. Az auditálás az adatke-
zelőnél feltételezi az adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó személy kijelölé-
sét. A kijelölt személy – az adatvédelmi felelős – feladata az auditálás alap-
jául szolgáló ellenőrzés lefolytatásának irányítása, illetve az adatvédelmi 
elképzelések és eszközök dokumentálása. Az auditálás során az auditorral a 
kijelölt személy tartja a kapcsolatot. A kijelölt személy csak a saját kötele-
zettségeinek teljesítéséért felelős, de nem felelős az adott szerv teljes adatke-
zelési tevékenységéért. A külső auditor lényegében a belső adatvédelmi fele-
lős megállapításait hitelesíti. 

Az auditálás alapvetően piaci alapon végzett szolgáltatás, amelyet a 
megfelelő képesítési és megbízhatósági követelményeket teljesítő adatvé-
delmi szakértő egy erre kijelölt állami szerv által kibocsátott engedély alap-
ján nyújt. Átmenetileg elképzelhető olyan nem piaci megoldás, amelyben az 
adatvédelmi biztos – és hivatala – jogköre bővül az auditálás lefolytatásával. 
Az auditálás eredményeként az adatkezelőt nyilvántartásba veszik, a nyil-
vántartásba vétel alapján pedig jogosulttá válik az adatvédelmi minőségjelző 
használatára. Elegendőnek tűnik a differenciálás nélküli címke alkalmazása, 
amely az ellenőrzés és értékelés részleteinek nyilvánosságra hozatalával 
együtt megfelelő tájékoztatást ad az érintettek részére, és jobban illeszkedik 
a rendszer-audit koncepciójába. Ennek alternatívája az értékelést is magába 
foglaló minőségjelző alkalmazása, amihez azonban pontosan meg kell hatá-
rozni az egyes értékelési szinthez sorolás követelményeit. 
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Az auditálásban résztvevők nyilvántartása egységes, és a minőségjelző 
használata a nyilvántartásba vételen alapul, ezért a minőségjelző is egységes. 
Az a megoldás is elképzelhető, amely szerint az egyes auditorok (auditor-
szervezetek) az általuk auditáltak nyilvántartását maguk vezetik, és az adat-
kezelőt saját minőségjelzőjük használatára jogosítják fel. Az auditor felelős-
séggel tartozik azért, hogy az általa kibocsátott minőségjelzőt valóban csak 
az arra jogosult adatkezelő használja. A piaci szolgáltatásként nyújtott audit 
is beilleszthető a jelenlegi adatvédelmi ellenőrzési rendszerbe: az adatvé-
delmi biztos vezetheti az auditálásban részt vett adatkezelők nyilvántartását, 
és a nyilvántartás alapján ő bocsáthatja ki az adatvédelmi minőségjelzőt; az 
auditorok akkreditálása és ellenőrzése szintén az adatvédelmi biztos feladata 
lehet. 

Mivel az adatvédelmi auditálás az információs önrendelkezési jogot 
érinti, keretszabályait törvényben kell meghatározni. Az adatvédelmi auditá-
lást célszerű az alanyára tekintet nélkül egységesen szabályozni. Mivel a 
törvényi szabályozás nem az auditálás értékelési szempontjait, hanem lefoly-
tatásának kereteit határozza meg, nincs jelentősége a közigazgatási audit 
külön szabályozásának. A törvényben kellene rendelkezni az audit céljáról 
és tárgyáról, az auditálás menetéről, a szakértők engedélyezésének rendjéről, 
a szükséges nyilvántartásról, valamint a minőségjelző felhasználásáról. Az 
ellenőrzési és értékelési szempontrendszerről legfeljebb ajánlások fogalmaz-
hatók meg, annak részletei az audit tárgya szerint változnak.24 
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