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TANULMÁNY  

 
 

Darvas Tamás: 

A világűrjog fogalmi és történeti alapjai, új kihívásai 
 

 

„Any planet is “Earth” to those that live on it.”1 

„Their eventual choice, as ours, is spaceflight or extinction.”2 

 

Az űrjog (law of outer space vagy space law) egyértelműen a nemzetközi jog legfiatalabb 

ágának tekinthető, és merem feltételezni, hogy a jogágak legfiatalabbika.3 Egyben azt is 

gondolom, hogy az elmúlt évek során újra kibontakozó ún. „űrverseny” (space race), 

azaz az űrben zajló, nagyobb részben technológiai és hatalmi, kisebb részben katonai 

versengés és az e versengés által felmerülő új jogi kihívások miatt nagy igény mutatkozik 

arra, hogy az űrjoggal érdemben foglalkozzunk.4 Az űrversenyben való részvétel ráadásul 

már nem az államok monopóliuma, hanem az immár magáncégek, gazdasági társaságok 

részvételével is zajlik, akár egy sajátos PPP megoldás, azaz köz- és magánegyüttműködés 

keretében. Ennek egyik indikátora, hogy szinte napi szinten hallani olyan hírekről, 

amelyek kapcsán az űrjog jelenlegi (nemzetközi) jogi kereteinek átszabása, jogi 

alapfogalmainak átírása jogos kérdésfelvetésként merül fel, ám eddig Magyarországon 

csend volt e tendenciák kapcsán a jogi tudományos körökben. Legutóbbi példa ezekre a 

SpaceX által tett nyilatkozat, amelyben a Marsra „szabad bolygóként” (free planet) 

tekint, valamint az Amerikai Egyesült Államok (USA) elnöke által kiadott elnöki rendelet 

(executive order) és az Artemis-egyezmények, amelyekről a jelen tanulmány III. részében 

részletesebben szót ejtek. 

 

A nemzetközi hírű és jelentőségű űrjogász Gál Gyula 1964-es könyve óta nem született 

átfogó magyar nyelvű mű a világűrjogról.5 A jelen tanulmány célja nem egy átfogó kép 

nyújtása a világűrjogról, sokkal inkább a fentiekben kifejtett és a jogi tudományos 

beszédből jelenleg fájóan hiányzó párbeszéd előremozdítása. Talán sporadikus kivételt 

jelent ez alól a közelmúltból a jelen tanulmány előképének is tekinthető, szerzőtársammal 

közös cikkem, valamint ezt követően Bartóki-Gönczy Balázs tanulmánya, amely 

elsősorban a nemzeti szintű szabályozás aktuális kérdéseit taglalja.6  

                                                 
1 Magyarul: „Bármelyik bolygó „föld” a rajta élők számára.” Ld.: Isaac Asimov: Kavics az égben. In: 

Isaac Asimov Teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-Univerzuma III. kötet Szukits Könyvkiadó, Szeged, 

2002, 214. o. 
2 Carl Sagan: Pale Blue Dot – A Vision of the Human Future in Space. Ballantine Books, New York, 1997, 

151.o. 
3 Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 649. o. 
4 Bár nem tudományos igényeséggel, de részben e kérdést is érintve Sárhegyi István szerzőtársammal írtam 

korábban: Darvas Tamás - Sárhegyi István: Miért lehet szükség nemzeti űrügynökségre? – a hazai űrszektor 

szabályozási és űrjogi alapkérdései. https://arsboni.hu/miert-lehet-szukseg-nemzeti-urugynoksegre-a-hazai-

urszektor-szabalyozasi-es-urjogi-alapkerdesei/  (letöltve: 2020.12.30.) 
5 Gál Gyula: Világűrjog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964 
6 Darvas – Sárhegyi: i.m., Bartóki-Gönczy Balázs: Az űrtevékenységek nemzeti szintű szabályozása - A 

nemzetközi jogi környezet, valamint az ESA tagállamok gyakorlatának elemzése. Iustum Aequum Salutare, 

https://arsboni.hu/miert-lehet-szukseg-nemzeti-urugynoksegre-a-hazai-urszektor-szabalyozasi-es-urjogi-alapkerdesei/
https://arsboni.hu/miert-lehet-szukseg-nemzeti-urugynoksegre-a-hazai-urszektor-szabalyozasi-es-urjogi-alapkerdesei/
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A világűrjog fejlődéséhez való hozzájárulás és általánosságban a világűrjog nagy 

hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Hazánk képviselői úttörői voltak a területnek, 

gondolok itt az Andrew G. Haley-vel közösen munkálkodó Kármán Tódorra vagy a 

nemzetközileg elismert világűrjogászra, Gál Gyulára. Kármán munkássága alapján, Haley 

javaslatára Kármán-vonalnak hívják a világűr határának tekinthető vonalat, s ezt a 

nemzetközi jogtudomány a világűr határa gyanánt viszonylag széleskörűen elfogadja, de 

egyelőre nincs olyan nemzetközi szerződés, amely kötelező érvénnyel megadná a világűr 

határát.7 Gál Gyula pedig Andrew G. Haley után egy évvel írt átfogó művet a 

világűrjogról, így nem túlzás a világűrjogot (legalább részben) magyar „találmánynak” 

tekinteni.8 Gál Gyula a kor adottságaihoz képest meglepően tájékozott volt, így Haley 

munkásságával is tisztában volt.9 

 

Hol is lehetne felelős módon megkezdeni az érdemi párbeszédet, mint az 

alapfogalmaknál? Így tehát a jelen tanulmány célja az olvasónak a világűrjog 

alapfogalmaiba és történeti alapjaiba történő bevezetése, valamint egy rövid kitekintés a 

jelenleg is azonosítható kihívásokra. Ennek okán a jelen írásban kizárólag világűrjogi 

alapfogalmakról, a világűrjog történeti alapjairól, valamint az űrjog előtt álló kihívásokról 

lesz szó. 

 

I. A világűrjog fogalma 

 

A világűrjog a legfiatalabb jogág. A világűrjog nemzetközi jogba történő besorolását már 

a jogág kialakulásának korai szakaszában sem vitatták a szerzők, így Gál Gyula sem 

1964-es könyvében (1 évvel Haley már hivatkozott Space Law and Government 

könyvének megjelenése után).10 E kérdésben jelenleg jogi tudományos konszenzus áll 

fenn.11 A világűrjog Gál és Haley fentiekben hivatkozott első összefoglaló, átfogó művei 

előtt is már foglalkoztatta a jogtudomány művelőit, így tehát nem Gál és Haley voltak az 

első művelői a területnek, „csupán” az átfogó művek megírásában voltak ők az elsők. Az 

abszolút elsők meghatározása már jóval nehezebb feladat, mint az összefoglaló, átfogó 

művek azonosítása. Az első személy feltehetően Emile Laude volt 1910-ben, továbbá az 

elsők között volt még V. A. Zarzar, V. Mandl, E. A. Korovin és Walter Schönborn.12 

 

A világűrjog fogalma álláspontom szerint mára viszonylag tisztán kikristályosodott. Gál 

Gyula már 1964-ben kidolgozott a korábbi próbálkozások alapján egy fogalmat, amely 

szerint a világűrjog „…mindazoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek a 

                                                                                                                                                  
XVI. 2020/4., http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20204sz/09_BartokiGonczyB_IAS_2020_4.pdf (letöltve: 

2020.12.30.) 93–114. o. 
7 Kovács: i.m. 649-650. o. 
8 Gál Gyula művét lásd: 5, lj.; Andrew G. Haley műve: Andrew G. Haley: Space Law and Government. 

Appleton-Century-Crofts, New York, 1963 
9 Lásd: Gál 1964: i.m. 25. o. 
10 Gál 1964: i.m. 40-46. o. 
11 Kovács: i.m. 649. o.; Francis Lyall - Paul B. Larsen: Space Law – A Treatise. Ashgate, Farnham, 2009, 

4-6. o.; Isabella Diederiks-Verschoor - Vladimír Kopal: An Introduction to Space Law.Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, 2008, 3-9. o.; Malcolm N. Shaw: International Law. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2008, 541-543. o. 
12 Diedriks-Verschoor – Kopal: i.m. 1-2. o., Gál 1964: i.m. 23-25. o., Lyall – Larsen: i.m. 4-6. o. 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20204sz/09_BartokiGonczyB_IAS_2020_4.pdf
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világűrkutatással, illetve a világűr és az égitestek felhasználásával (világűrtevékenység) 

kapcsolatban keletkezett belső állami és államközi viszonyokat, valamint e 

tevékenységnek az egyes személyek jogait érintő kihatásait szabályozzák.”13 

 

Bár e fogalom nyilvánvalóan a szovjet jogi felfogással terhelt, azonban hordozza 

mindazon alapvető fogalmi elemeket, amelyek már az 1967-es Világűr szerződésben is 

feltűntek (annak ellenére, hogy az nem határozza meg explicit módon a világűrjog 

fogalmát).14 Ezek az (államok által végzett) űrtevékenység (space activity), valamint 

annak (jelen állás szerinti) két részeleme: az űrkutatás (space exploration) és a világűr 

felhasználása (use of outer space). 

 

Az elismert nemzetközi űrjogászok, Francis Lyall és Paul B. Larsen meghatározása 

nagyban hasonlít a fentiekhez. Álláspontjuk szerint tág értelemben a világűrjog alatt 

minden olyan jogot értünk, amely a világűrre, valamint az ott és azzal kapcsolatban 

végzett tevékenységekre vonatkozhat vagy alkalmazható.15 E meghatározás egyszerű, 

azonban egyértelműen a fentiekben kifejtett, már kikristályosodott logikát alkalmazza. Az 

űrtevékenységet nem bontja ki, azonban területi hatályra való utalást is tartalmaz, amikor 

akként fogalmaz, hogy a világűrre vonatkozó és alkalmazható jogot is érteni kell alatta. 

 

Gál Gyula fogalmának használatával, Lyall és Larsen egyszerűsítő szemléletéhez hasonló 

szemlélet alkalmazásával Bartóki-Gönczy Balázs is hasonló következtetésre jut, 

álláspontja szerint: „az űrjogot definiálhatjuk akként, mint az űrtevékenységekből eredő 

jogviszonyok jog[át].”16 

 

A szintén elismert Zsukov és Koloszov elkülönítette a nemzetközi világűrjog 

definiálásának, meghatározásakor a két lehetőséget: a világűrjog meghatározható az 

alapján, hogy az államok tevékenysége hol zajlik (világűr) és a tevékenységük jellege 

(űrtevékenység) tekintetében (kvázi területi és tárgyi hatály).17 Ezzel nem mentünk túl 

messze pl. attól a meghatározástól, amelyet Lyall és Larsen fogalmazott meg, csupán 

annak két eleme között tettünk egy elkülönítést. 

 

A fentiek alapján kijelenthető tehát, hogy a jogtudomány rendelkezik egy mára már 

kialakult űrjog fogalommal. A fenti világűrjogra vonatkozó fogalmi kör álláspontom 

szerint a közeljövőben nem szorul felülírásra, azonban kiegészítésre könnyedén szorulhat 

több tekintetben: egyrészről (i) a tekintetben, hogy a nemzetközi jog szerinti szigorú 

elhatárolás (tehát csak és kizárólag a nemzetközi szabályokra vonatkozik, a nemzeti 

szabályokra nem) ma már nem tartható, másrészről (ii) a tekintetben, hogy az 

űrtevékenység részelemeit a közeljövőben szükséges lehet újragondolni. Az előbb 

                                                 
13 Gál 1964: i.m. 38. o. 
14 Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, 

beleértve a Holdat és más égitesteket (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies) 
15 Lyall – Larsen: i.m. 2. o. 
16 Bartóki-Gönczy: i.m. 104. o., a mondat helyesen úgy hangozna, hogy „az űrjogot definiálhatjuk akként, 

mint az űrtevékenységekből eredő jogviszonyok joga”. 
17 Gennady Zhukov - Yuri Kolosov: International Space Law. Statut Publishing House, Moszkva, 2014, 15. 

o. 
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felsorolt két pont valójában összefügg. E problémákról a jelen tanulmány III. részében 

részletesebben szót ejtek. 

 

Összességében álláspontom szerint Frans von der Dunk következtetései a világűrjog 

fogalmával összefüggésben különösen figyelemre méltóak: von der Dunk szerint a 

világűrjog többé nem tekinthető akként, hogy az lényegében egy más szabályoktól jól 

elkülöníthető nemzetközi jogi egyezmények és más nemzetközi jogi szabályok, valamint 

néhány azokat átültető nemzeti szabályok összességéből áll.18 Így von der Dunk 

következtetése is az, hogy a világűrjog már nem a világűrről szóló jogszabályok 

összessége, hanem valamennyi olyan irányelv, jogi norma és szabály, amely legalább egy 

űrtevékenységi ágazathoz kapcsolódik, az alanyi jogforrástól (tehát jogalkotótól) teljes 

mértékben függetlenül. Ez jelentheti a nemzetközi jogi normák mellett az űrszektor 

gazdasági jogi, engedélyezés vagy akár alkotmányjogi szabályozását is.  

 

II. A világűrjog történeti háttere, valamint az űrkutatás történetének relevanciái 

 

Az űrjog szabályozási logikájának előzményét a légijogban és a tengerjogban találhatjuk 

meg,19 továbbá az űrjog története közvetlenül és szinte elválaszthatatlanul szorosan 

kapcsolódik a technológiai fejlődéshez, valamint az űrkutatás/űrutazás sikereihez (így 

ennek okán azt megérteni a technológiai fejlődés és a kutatási sikerek, vívmányok 

ismerete nélkül szinte lehetetlen).  

 

Kovács Péter20 úgy fogalmaz, hogy nem véletlen, hogy a világűrjog kialakulásakor a 

tengerjog és a légi jog kínált analógiákat az első elméletek kidolgozásához, e területek 

között sok hasonlóság felmerült, erre talán legkézenfekvőbb példa a tenger és a világűr 

analógiája.21 Ugyanis már a legelején nyilvánvalóvá vált, hogy ezen analógiák nem 

lesznek teljes mértékben leképezhetők a világűrjog területén, és erre ismét a tenger és a 

világűr analógia a legkézenfekvőbb példa: „…amennyire egyértelmű a tenger fogalma, 

annyira sok vitát váltott ki a világűré”.22 Így tehát amilyen gyorsan nyilvánvalóvá váltak 

a hasonlóságok, olyan gyorsan nyilvánvalóvá váltak a különbözőségek is. A világűrjog 

különálló diszciplínává vált, és bár e hasonlatok nagy szerepet kaptak pl. Gál Gyula 

tankönyvében, elsődleges szerepük már ott is főképp a szemléltetés volt. A következő 

fontos töréspont és talán leginkább lényeges különbözőség, önálló sajátosság a világűrjog 

szempontjából a világűrnek a légtértől való elhatárolhatósága, az elhatárolás módszere, 

amely sokáig messze nem volt magától értetődő.23 

 

                                                 
18 Frans von der Dunk: International Space Law. In: Frans von der Dunk - Fabio Tronchetti (szerk.): 

Handbook of Space Law. Edward Elgar Publishing, Northampton, 2015, 121-122. o. 
19 Bővebben lásd: Kovács i.m. 649-650. o.; Sipos Attila: A légtér jogi státusza és használata. Jogelméleti 

Szemle (JeSz), 2016/1., http://jesz.ajk.elte.hu/2016_1.pdf (letöltve: 2020.12.30.) 99-101. o. 
20 Kovács Péter magyar jogtudós, nemzetközi jogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora. 2005 és 2014 között az Alkotmánybíróság tagja. 2015-től a Nemzetközi 

Büntetőbíróság bírája. 
21 Kovács: i.m. 649-650. o. 
22 Uo. 
23 Uo. 

http://jesz.ajk.elte.hu/2016_1.pdf
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Bár a történeti folyamat szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel, a nemzetközi jogi 

jogtudomány kidolgozott egy olyan történeti személetet, amelynek során a világűrjog 

történetét kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Világűrbizottságának 

(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) tevékenysége alapján három 

(ill. kiegészítve négy) fázisra osztják.24 Ez a személet kizárólag a szigorúan vett (minden 

mástól hermetikusan elválasztott) világűrjog történetének a vizsgálatára alkalmas, arra 

viszont kiválóan (a COPUOS és az ENSZ jogi dokumentumain keresztül). Hátránya, 

hogy pont emiatt a valódi történelmi-gyakorlati eseményekkel együtt való megértést kis 

mértékben segíti. 

 

Az ezen analógiák mentén kifejlődő és később önállóan operáló világűrjog története 

közvetlenül és szinte elválaszthatatlanul szorosan kapcsolódik a technológiai fejlődéshez, 

valamint az űrkutatás/űrutazás sikereihez. Ez egy olyan egyértelműen fennálló és 

nyilvánvaló összefüggés, hogy Gál Gyula pl. külön fejezetrészt szentelt tankönyvében az 

űrrepülés fizikai alapelveinek, több helyen taglalja a technológiai sajátosságokat egyes 

szabályozási elem vonatkozásában, továbbá Kovács Péter meg is jegyzi, hogy a világűr 

felfedezésével kapcsolatos technikai lehetőség lényegében megelőzte az alapvető jogi 

szabályok elfogadását is.25 Ennek álláspontom szerint nyilvánvaló példája a történelmi 

fordulópontot jelentő (és az USA-ban az űrkutatással foglalkozó szakemberek között 

nyilvánvalóan pánikot keltő) Szputnyik–1 1957-es fellövése és a talán még ennél is 

jelentősebb 1961-es Vosztok-program, a Vosztok-1 és Gagarin űrrepülésével. Ezek a 

sikerek évekkel megelőzték az első átfogó és talán legjelentősebb (már hivatkozott) 

ENSZ égisze alatt elfogadott 1967-es Világűr szerződést, de még az 1963-as Jogi 

irányelvekről szóló határozatot is.26 Ez az előretörés lényegében még az alapvető 

irányelvek megfogalmazása előtt történt, és ez kényszerítette ki erről a teljesen új 

területről való gondolkodást. 

 

Az1967-es Világűr szerződés a világűrjog alapelveit foglalja össze, amely így 

megalapozta, hogy az űrkutatás szempontjából fontos területekre külön egyezményeket 

dolgozzanak ki.27 Az egyezmény szerint a világűr mindenki által szabadon használható 

terület (res communis omnium usus), s egyszersmind bizonytalanul utal arra, hogy „az 

egész emberiség adománya”.28 A használatnak békés célúnak, a nemzetközi joggal és az 

ENSZ Alapokmányával összhangban állónak kell lennie.29 

 

A hatvanas évek második felére egyre gyorsabb és egyre kiélezettebb űrverseny lökést 

adott a jogi munkálatoknak és tárgyalásoknak is. Az 1967-es Világűr szerződést 

viszonylag rövid időn belül egy sor további, igen jelentős egyezmény követte, amelyek a 

                                                 
24 Bővebben: von der Dunk: i.m. 37-43. o. 
25 Kovács: i.m. 649. o. 
26 Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer 

Space (General Assembly resolution 1962 (XVIII) of 13 December 1963) 
27 Kovács: i.m. 650-651. o. 
28 Uo. 
29 Uo., lásd még: Az ENSZ Alapokmánya (UN Charter – The Charter of the United Nations (26 June 

1945)) https://www.un.org/en/charter-united-nations/ (letöltve: 2020.12.30.) 

https://www.un.org/en/charter-united-nations/
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következők voltak: (i) az ún. Mentési Megállapodás,30 (ii) a Felelősségi Egyezmény,31 

(iii) Regisztrációs Egyezmény32 és végül a (iv) Hold Egyezmény (utóbbiról a jelen 

tanulmány III. részében részletesebben szót ejtek).33 

 

Ami a technológia fejlődésének jogot bőven megelőző előrehaladását illeti, érdemes 

megemlíteni, hogy az emberiség ókorig visszanyúló asztronómiai tudásának folyamatos 

fejlődését követően Konsztantyin Ciolkovszkij volt az, aki 1903-as úttörő művével 

megalapozta a modern űrkutatást és rakétatechnikát, e műve a Naucsnoje Obozrenyije 

orosz tudományos folyóiratban 1903-ban megjelent A világűr felfedezése reaktív 

eszközökkel volt, amelyben már megjelenik az első kozmikus sebesség fogalma.34 

Később, 1929-ben a többlépcsős rakéta elvét is lefektette. Vessük össze ezeket a 

számokat azokkal az évszámokkal, amelyeket az „elsők” taglalásakor bemutattunk! Nem 

csoda tehát, hogy mire az 1967-es Világűr szerződés megszületett, a technológiai 

vívmányok és az űrverseny eseményei jelentősen előrehaladott állapotban voltak. Az 

1957-es Szputnyik–1-gyel (a második világháborús fejlesztésekre alapozva) és a 

Vosztok-1 és Gagarin űrrepülésével 1961-ben a Szovjetunió egyértelművé tette, hogy 

vezet az űrversenyben. A Szputnyik–1-re adott válasznak tekinthető a NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) 1958-as megalapítása. A Szovjetunió előnyben 

maradt, egészen az Apollo-program (és Kennedy erőfeszítései) első sikereinek 

bekövetkeztéig: az USA első helyre lépésének első jelei voltak a Jupiter-rakéták. Mindez 

a Saturn V rakétával és az 1969-es holdra szállással vált egyértelművé (bár ezen 

fejlesztések szintén a második világháborúig, egészen pontosan a német V-2-es rakétáig 

nyúlnak vissza, amelynek kifejlesztése Wernher von Braun munkásságán keresztül 

egyenes vonalként vezetett az Apollo-11-hez). 

 

Így a világűrjog nem késett el, azonban kijelenthető, hogy csupán csak lekövette a 

technológiai vívmányokat. A végleges megkésettség elkerülése annak köszönhető, hogy a 

holdra szállást megelőzte a világűrjogi elmélet, vagy ahogy Gál Gyula fogalmaz: „A 

világűrjogi elmélet jóval azelőtt, hogy az első ember a Hold felszínére lépett, behatóan 

foglalkozott az égitestek joghelyzetével, mi több, a nemzetközi jogalkotás is megelőzte ezt 

a technikai vívmányt.”35 

 

III. Az űrtevékenység és a világűrjog egyéb részfogalmai: űrkutatás, űripar és 

felhasználás 

 

                                                 
30 The "Rescue Agreement" – Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the 

Return of Objects Launched into Outer Space (General Assembly resolution 2345 (XXII)) 
31 The "Liability Convention" – Convention on International Liability for Damage Caused by Space 

Objects (General Assembly resolution 2777 (XXVI)) 
32 The "Registration Convention" – Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 

(General Assembly resolution 3235 (XXIX)) 
33 The "Moon Agreement" – Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 

Celestial Bodies (General Assembly resolution 34/68) 
34 Diedrik-Verschoor - Kopal i.m. 1. o. 
35 Gál Gyula: Az égitestek jogi helyzete. Iustum Aequum Salutare, VIII. 2012/2.,  

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20122sz/02.pdf (letöltve: 2020. 12. 30.) 9. o. 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20122sz/02.pdf
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A világűrjog története tehát szorosan összefügg az űrkutatás vívmányainak történetével. 

Azonban az űrkutatás fogalma a világűrjog fogalmán belül csak egy a már említett 

részfogalmak közül. Ezt látszik alátámasztani, hogy az űrkutatással kapcsolatos, 

pontosabban annak egy lényeges részét képező, az égitestek kutatásával kapcsolatos jogi 

kérdések az ENSZ Ad Hoc Világűrbizottsága (UN Ad Hoc Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space) álláspontja szerint az elsőbbséget nem élvező, „egyéb” kérdések 

közé sorolhatók.36 Azt gondolom, ez a megállapítás mind a mai napig helytálló. A többi 

fogalom legalább ugyanakkora jelentőséggel rendelkezik, így a felhasználás (use of outer 

space) is. Egyértelműen kiemelt a szerepe az űrtevékenység (space activity), vagy az 

űrrel kapcsolatos tevékenység (space-related activity) fogalmának, mivel (ahogy láttuk) 

ez a világűrjog fogalmának központi eleme. Különösen arra is tekintettel, hogy ez utóbbi 

fogalom nem csak a nemzetközi jogi jogszabályok, hanem a nemzeti szabályozások 

megalkotása során is kiemelt szerephez jutott, lényegében központi szerepet foglal el a 

nemzeti szabályokban, pl. űrtörvényekben, mint azok tárgyi hatályának alapja.37 Így e 

fogalom meghatározása kiemelten fontos. 

 

Az űrtevékenység fogalmát az 1967-es Világűr szerződés nem határozza meg 

egyértelműen. A nemzetek e fogalmat jellemzően a következő módon szabályozzák: a 

világűrrel kapcsolatos tevékenységnek minősül az űrobjektum felbocsátása, működtetése 

vagy irányítása, valamint az űrobjektum felbocsátására alkalmas létesítmény 

működtetése.38 Bartóki-Gönczy Balázs szerint az összes általa vizsgált tagállam a 

szabályozása tárgyi hatálya alá vonja az összes olyan tevékenységet, amelyet a 

világűrben végeznek, ideértve a felbocsátást, valamint a visszatérítést is. Álláspontja 

szerint ezzel gyakorlatilag a Világűr szerződés hatályának való megfelelést biztosítják. 

Ennek következtében Bartóki-Gönczy Balázs kutatásának megállapításai lényegileg 

megegyeznek von der Dunk és Tronchetti Handbook of Space Law könyvének 

megállapításaival.39 

 

A Világűr szerződés hatályának való megfeleléssel kapcsolatos fenti megállapítás 

kizárólag akkor helytálló, ha elfogadjuk, hogy az 1967-es Világűr szerződés szerinti 

tevékenységfogalom egy kiterjesztő hatályú tevékenységfogalom. Ugyanis az 

űrtevékenység fogalmát az 1967-es Világűr szerződés nem határozza meg, csupán a 

„világűr kutatását és felhasználása” (exploration and use of outer space),40 a 

„…tevékenységüket a világűr kutatásában és felhasználásában, beleértve a Holdat és 

más égitesteket” (activities in the exploration and use of outer space, including the moon 

and other celestial bodies),41 a „világűrben és égitesteken folytatott tevékenység” 

(activities in outer space and on celestial bodies),42 és a „a Holdon és más égitesteken 

folytatott nemzeti tevékenységek” (national activities in outer space, including the moon 

                                                 
36 Uo. 
37 Bartóki-Gönczy: i.m. 104. o. 
38 Uo. 
39 Irmgard Marboe: National Space Law. In: Frans von der Dunk - Fabio Tronchetti (szerk.): Handbook of 

Space Law. Edward Elgar Publishing, Northampton, 2015, 139-179 o. 
40 Világűr szerződés I. cikk 
41 Világűr szerződés III. cikk 
42 Világűr szerződés V. cikk 
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and other celestial bodies)43 kifejezéseket használja, értelmező rendelkezések vagy 

további kifejtés nélkül. Így tehát a tevékenységek megfogalmazást nem használja együtt a 

kutatás és felhasználás fogalmakkal, azokat nem minősíti egymás részelemeinek, azok 

egymástól külön kerülnek feltüntetésre a Világűr szerződésben. Álláspontom szerint ez 

alapján a két lehetséges fő értelmezése a fenti megfogalmazásnak, ha a kutatást és 

felhasználást az űrtevékenység két kizárólagos részelemének tekintjük, vagy pedig, ha a 

kutatás és felhasználást, valamint az űrtevékenységet elkülönülő fogalmaknak tekintjük, 

illetve (ez utóbbi értelmezésnek egy alternatív értelmezéseként) egy önálló, azonban a 

kutatás és felhasználásnál tágabb fogalomnak tekinthető. Az előbbi esetben a kiterjesztő 

hatályú tevékenységfogalom lehetőségét nem zárjuk ki, azonban nem magától értetődő. 

Utóbbi esetben magától értetődik az, hogy az űrtevékenység fogalmába beletartozhat akár 

a kiaknázás vagy a kereskedelmi űrtevékenység is. 

 

Azt gondolom, hogy a két értelmezés közül az első értelmezés a meggyőző, azaz az a 

kutatás és felhasználás az űrtevékenység két részelemének tekinthető (mivel ezt erősíti 

meg a Világűr szerződés angol szövege szerinti szövegértelmezés is). Azonban a fenti 

nemzeti szabályozások tekintetében, valamint a jelen tanulmány IV. részében kifejtett 

kihívások tekintetében e fogalom és annak értelmezése kizárólag akkor nem tekinthető 

elavultnak és kizárólag akkor nem szorul kiegészítésre, ha annak kiterjesztő hatályú 

értelmezését vesszük adottnak, azaz ha a kutatás és felhasználásba beletartozónak 

tekintjük a nemzeti fogalom szerinti tevékenységeket (ideértve a felbocsátást, valamint a 

visszatérítést, stb.), valamint a kereskedelmivé tétel (kommercializálódás) és az űripar 

egyre nagyobb jelentősége miatt akár az egyes magánjogi jogalanyok űrben, illetve más 

égitesteken végzett tevékenységét, az általuk végzett felhasználást is. Ez akár a 

kereskedelmi tevékenységet is magában foglalhatja, amely Gál Gyula fenti 

megállapítással egybecsengő kijelentése szerint egyértelműen a világűr felhasználásának 

(use of outer space) körébe kell, hogy tartozzon.44 

 

Meg merem kockáztatni, hogy a már hivatkozott fogalmak kizárólag akkor tekinthetők 

pontosnak, ha a világűrjog fogalmakban használt űrtevékenység fogalom alatt bármely az 

űrrel kapcsolatos (space-related activities) vagy az űrben folytatott tevékenységet 

(activity in outer space) is értjük, és az egyezményeket, illetve azok kommentárjait 

ekként használjuk. Ezzel (egyebek között) azon elhatárolás kap érvényt fogalmi szinten, 

amely már von der Dunk és Tronchetti, valamint Bartóki-Gönczy Balázs kutatásai során 

szükséges kényszerűség volt: a nemzetközi és nemzeti űrjog és űrtevékenységek 

elhatárolása és különálló vizsgálata. 

 

Az űrtevékenység mint fogalom tekintetében lényeges még az a szovjet-amerikai 

kompromisszum, amely a Világűr szerződés VI. cikkében tükröződik.45 Az 

űrtevékenység tekintetében e kompromisszum két szempontból releváns: a szovjetek 

ragaszkodtak a nem-állami űrtevékenység kizárásához, ennek okán egy áthidaló 

megoldás került a szövegbe: az állam felelős (nemzetközi jogi felelősség, azaz 

                                                 
43 Világűr szerződés VI. cikk 
44 Gál Gyula: A világűrjog néhány alapkérdése az ezredfordulón. JURA, 2001/2., 

https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2001_2.pdf  (letöltve: 2020. 12. 30.) 37-38. o. 
45 Gál Gyula 2001: i.m. 37-38. o., ismétli: Bartóki-Gönczy: i.m. 96. o. 

https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2001_2.pdf
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international responsibility keretében) a tevékenységért, akár állam, akár nem állami 

szereplő végzi azt, az egyezményben csak állami űrtevékenység került nevesítésre. 

További relevancia, hogy emiatt gyakorlati jelentőséget kap a világűr-tevékenységet 

ténylegesen folytató magánszervezet azonosítása, annak az állammal való kapcsolata (az 

engedélyezés és a folyamatos űrügynökség vagy más felelős szerv általi felügyeleten 

keresztül) és egy kárfelelősség esetén a nemzeti jog alapján esetlegesen vele szemben 

fennálló regressz igény is.46 

 

A kommercializációs tendencia, azaz az űrtevékenység kereskedelmivé tétele, illetve az 

űrkereskedelem és magánjogi entitások növekvő szerepe miatt a fenti dilemma a mai 

napig sok problémát vet fel. Az így felmerült problémák többrétegűek: egyfelől fogalmi 

szinten merülnek fel, mivel mint láthattuk, az áthidaló megoldás az űrtevékenység 

kiterjesztő hatályú értelmezésével nincs összhangban, egyezményi szinten a nem-állami 

szereplők még mindig nem jelennek meg explicit módon. Másfelől viszont, ahogy az 

másutt is kiemelésre kerül, ez a joggyakorlatban is számos kérdést vet fel.47 

 

Bár ahogy említettük, az égitestek kutatásával kapcsolatos jogi kérdések csekélyebb 

jelentőségnek örvendenek, azok egy kapcsolódó eleme, az égitestek kiaknázása 

(exploitation) körüli vita ismét fellángolóban van. Ennek az űrtevékenységhez 

kapcsolódó, fogalmi relevanciával bíró kérdése, hogy a felhasználás (use of outer space) 

magában foglalja-e az úgynevezett kiaknázást is (exploitation), különösen az ásványi 

erőforrások/természeti kincsek kiaknázását.48 E vita oly mértékben nem ’lefutott’, hogy a 

Trump elnök által 2020. április 6. napján kiadott rendelet kifejezetten elutasítja a Hold 

Egyezményben foglaltakat (amelyet az USA nem írt alá). Így a Hold természeti kincseit 

nem tekintik az emberiség közös tulajdonának (global commons).49 Ez a magánjogi 

szereplők általi kiaknázás elősegítését, ösztönzését és az amerikai holdbányászat 

elindítását célozza (a teljes privatizáció megvalósulását kijelenteni túlzás lenne, azonban 

egyértelmű liberalizációról van szó).50 Emellett a nemzetközi Hold Egyezmény jogi 

státuszát gyengíti az Hold Egyezményben foglaltak egyértelmű elutasításával.  

 

Figyelemre méltóak a Trump adminisztráció által az ún. Space Force létrehozatala, 

továbbá még az Artemisz űrprogram kapcsán megkötni tervezett ún. Artemisz-

egyezmények, amelyek kétoldalú nemzetközi jogi egyezmények formájában kerülnek 

megkötésre.51 Jack Wright Nelson52 az Amerikai Nemzetközi Jogi Társaság (American 

Society of International Law, ASIL) ASIL Insights kiadványában úgy fogalmaz, hogy az 

                                                 
46 Gál Gyula 2001: i.m. 37-38. o. 
47 Bartóki-Gönczy: i.m. 96. o. 
48 von der Dunk: i.m. 48. o. 
49 Elnöki rendelet az űrbéli erőforrások kiaknázása és felhasználása nemzetközi elősegítésének 

ösztönzéséről (Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space 

Resources) 
50 Darvas – Sárhegyi: i.m. 
51Jack Wright Nelson: The Artemis Accords and the Future of International Space Law. ASIL Insights, 

Volume: 24, Issue: 31, https://www.asil.org/sites/default/files/ASIL_Insights_2020_V24_I31.pdf (letöltve: 

2020.12.30.) 1-7. o. 
52 Jack Wright Nelson a Szingapúri Nemzeti Egyetem jogi karának tudományos munkatársa és a 

Nemzetközi Űrjogi Intézet (International Institute of Space Law) tagja. 

https://www.asil.org/sites/default/files/ASIL_Insights_2020_V24_I31.pdf
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Artemisz-egyezmények értelmezhetők akként, hogy a Világűr szerződés gyakorlati életbe 

történő átültetését célozzák.53 Ugyanakkor kiemeli, hogy az Artemisz-egyezmények nem 

részesültek egyértelműen pozitív fogadtatásban az űrszektoron belül, részben amiatt, mert 

már az alapból nagyon megosztó erőforrások kiaknázását (exploitation, resource 

extraction) sürgető Trump-rendelet kiaknázás alapú értelmezésére építenek, továbbá az 

eddigi általánosan jellemző multilateralizmus végét jelenthetik.54 Wright Nelson szerint 

az Artemisz-egyezmények által esetlegesen elindított tendencia mentén az államok a 

jövőben akár dönthetnek akként is, hogy a hasonlóan gondolkodó szövetségeseikkel 

hoznak létre megállapodásokat, egyezményeket, mintsem a COPUOS 

intézményrendszerén keresztül megvalósított tárgyalások útján. Ennek az eredménye akár 

az is lehet, hogy a különböző szabályok szerint cselekvő államok jogi úton 

„feldarabolják” a Holdat, ami biztosan visszavetné a közös, nemzetközi biztonságot célzó 

projektek megvalósítását, valamint a jelenlegi világűrjogot átható jogi bizonytalanságot 

sem csökkentené.55 A fenti fogalmi bizonytalanságok alapján az utóbbi kijelentéssel 

könnyű egyetérteni. 

 

További nagymértékű vitára adott okot a közelmúltban a SpaceX (azaz a Space 

Exploration Technologies Corp. gazdasági társaság) által felvetett álláspont, amely 

szerint a Mars „szabad bolygó” (free planet). Többek szerint a SpaceX e jogi álláspontja, 

amelyet a Starlink műholdrendszer internetszolgáltatásának „béta teszt felhasználóival” 

megkötött szerződéses feltételeinek rendelkezései között alkalmaz, teljes mértékben 

alaptalan, illetve érvénytelen, tekintettel arra, hogy ellentétes a Világűr szerződés I., III. 

és VIII. cikkeivel. 56 Nyilvánvaló, hogy az érvénytelenséggel kapcsolatos érvelés kapcsán 

vizsgálni szükséges a nemzetközi jogi kötelezettségnek és a szerződéses 

érvénytelenségnek összefüggését, azonban ez a kérdés túlmutat a jelen tanulmány 

keretein. Álláspontom szerint egyértelmű, hogy az űrtevékenység kapcsán már e vita 

alapján is látszik egy tendencia, amely szerint a magánjogi jogalanyok, gazdasági 

társaságok igényt tartanak az űrtevékenység végzésére, és ezt akár jogi kötőerővel bíró 

rendelkezéseken keresztül is érvényesíteni kívánják. Így véleményem szerint nem 

tartható teljes mértékben a hivatkozott cikkben foglalt szigorúnak tekinthető álláspont, 

amely szerint az ilyen szerződéses rendelkezéseket érvénytelennek kell tekinteni, és 

vitára nincs további indok. Ez a nézet mára kifejezetten életszerűtlenné vált, tekintve, 

hogy a magáncégeknek nagyon erős érdeke fűződik az ilyen rendelkezések 

alkalmazásához.  

                                                 
53 Wright Nelson i.m. 1. o., a szerző itt pontosan az „operationalizing” szót használja. 
54 Wright Nelson i.m. 3-4. o., Wright Nelson kijelentését annyival egészíteném ki, hogy a világűrjogon 

belül a multilateralizmus alatt elsősorban azt értjük, hogy a világűrjogon belül mára van egy kialakult, 

multilaterális alapon létrejött jogszabályrendszer (ideértve pl. az olyan nemzetközi szervezeteket létrehozó 

egyezményeket is, mint a Nemzetközi Távközlési Egyesület [International Telecommunications Union, 

ITU]), amelyet szinte kivétel nélkül valamennyi űrképességgel rendelkező állam elfogadott. A 

multilateralizmus vége előképének tekinthető, hogy Lyall és Larsen már 2009 környékén a 

világűregyezmények korának végéről írt, mindezt azzal érzékeltetve, hogy az 1979-es Hold Egyezmény óta 

nem került új világűrjogi egyezmény aláírásra. E témában, valamint a multilateralizmus végéről bővebben 

lásd: Lyall – Larsen: i.m. 467-468. o. 
55 Wright Nelson: i.m. 5. o. 
56 További részletekért és egy vitairatért lásd bővebben: Antonino Salmeri: No, Mars is n ot a free planet, 

no matter what SpaceX says. https://spacenews.com/op-ed-no-mars-is-not-a-free-planet-no-matter-what-

spacex-says/ (letöltve: 2020.12.30.)  

https://spacenews.com/op-ed-no-mars-is-not-a-free-planet-no-matter-what-spacex-says/
https://spacenews.com/op-ed-no-mars-is-not-a-free-planet-no-matter-what-spacex-says/
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IV. Új kihívások 

 

A magánjogi szereplőkkel, gazdasági társaságokkal, az űrtevékenységgel, az 

űrtevékenységgel kapcsolatos felelősséggel, az erőforrások kiaknázásával és az űr 

felhasználásával, valamint az ezekkel mélyen összefüggő jogi és fogalmi 

bizonytalansággal kapcsolatos kihívásokat már a fentiekben elemeztük. A jelen rész célja 

az ezeken is túlmutató (és a fogalmi, történeti alapokkal nem szorosan összefüggő) 

„egyéb” kihívások megemlítése. Bár ezek a kihívások nem kapcsolódnak szorosan a 

fogalmi, történeti alapokhoz, azt gondolom, a megemlítésük amiatt lényeges, mert az e 

kihívásokkal való szembesülés a későbbiekben meghatározhatják a fogalmi alapokkal 

szembeni szemléletünket is. 

 

1. Környezetvédelem és űrszemét 

 

Az egyéb kihívások közül a környezetvédelemmel és az űrszeméttel kapcsolatos kihívás 

már régóta ismert az űrszektor számára, valamint ennek jogi vetületei az űrjogi 

szakemberek számára. E kérdésnek önmagában van egy történeti vetülete, és e kérdés 

napjainkban is folyamatosan napirenden van, sőt, növekedni fog az űrjoggal kapcsolatos 

környezetvédelmi problémák jelentősége, tekintettel arra, hogy a felbocsátott műholdak 

száma folyamatosan emelkedik és az előrejelzések szerint folyamatosan növekedni is fog: 

míg ma összesen majdnem 6.000 műhold kering bolygónk körül (amelynek 

megközelítőleg 40%-a, 2.666 darab, működő műhold) addig az Euroconsult előrejelzése 

szerint 2028-ra ez a szám 15.000 körülire növekedhet, amely a felbocsátások számában 

332%-os növekedést jelent.57  

 

A világűrjoggal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések egészen a Világűr szerződésig 

(azaz 1967-ig) nyúlnak vissza. A Világűr szerződés szerint annak részes államai a 

világűr, így a Hold és más égitestek tanulmányozását és kutatását úgy végzik, hogy 

elkerüljék azok káros szennyeződését, valamint a földi környezetnek Földön kívüli anyag 

beviteléből eredő ártalmas megváltoztatását, és ebből a célból szükség esetén megfelelő 

intézkedéseket hoznak.58 A Hold Egyezmény ehhez nagyon hasonló, az előbbieket 

lényegében megismétlő rendelkezést tartalmaz.59 A Hold Egyezmény elfogadásával 

szinte egy időben történt a Kozmosz–954 szovjet felderítő műhold balesete, amely a 

Földre történt visszahullása következtében kanadai (lakatlan) területen radioaktív 

szennyeződést is okozott.60 A Kozmosz–954 esete számos nemzetközi jogi, nemzetközi 

felelősséggel, valamint nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos kérdést felvetett, annak 

ellenére, hogy jogi fórum (pl. az International Court of Justice  azaz a Nemzetközi 

Bíróság) a konkrét esettel kapcsolatos felelősségi kérdéseket nem bírálta el, csupán a 

COPUOS-ban indított meg intenzív előkészítő munkát (amely egy ENSZ-közgyűlési 

                                                 
57 Euroconsult – Satellites to be built & launched by 2028: A complete analysis & forecast of satellite 

manufacturing & launch services. https://www.euroconsult-ec.com/research/WS319_free_extract_2019.pdf 

(letöltve: 2020.12.30.)  
58 Világűr szerződés IX. cikk 
59 Hold Egyezmény VII. cikk 
60 Az esetet Gál Gyula a jelen tanulmánynál részletesebben taglalja, lásd: Gál 2001 i.m. 35. o. 

https://www.euroconsult-ec.com/research/WS319_free_extract_2019.pdf
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határozat elfogadásához vezetett 1992-ben).61 Az űrszemét mennyiségének 

csökkentésével kapcsolatos munkák érdemben szintén nem sokkal az ezredforduló előtt 

kezdődtek meg az ENSZ berkein belül, egészen pontosan 1994-ben.62 Majd 1999-ben 

kiadásra került az űrszemétről szóló technikai jelentés.63 Ezen erőfeszítések ellenére Gál 

Gyula 2001-ben a világűrjogot a környezetvédelem vonatkozásában rendkívül 

szegényesnek nevezte.64 Azóta lényeges, de álláspontom szerint nem elégséges 

előrelépésnek tekinthető, hogy az ENSZ 2010-ben kiadta az űrszemét csökkentésére 

vonatkozó iránymutatását.65 Így e soft law eszköz már kiindulópontként szolgál a 

nemzetközi közösség számára. Egyben jelzi azt is, hogy a nemzetközi közösség 

felismerte, hogy az űrszemét és a környezetvédelem kérdése szorosan összefügg, és a 

rohamosan növekvő űrszemét mennyisége a jövőben még súlyosabb problémákat 

okozhat. Még egy további példa a jelen tanulmány megírásának idejéből: a SpaceX 

Starlink több ezer alacsony pályán keringő (LEO) műholdból álló tervezett műhold 

rendszerével kapcsolatos projektje vonatkozásában a Viasat Inc. cég formálisan kérte az 

USA Szövetségi Kommunikációs Bizottságától (Federal Communications Commission, 

FCC) a Starlink műhold rendszer környezetvédelmi szemléletű vizsgálatát, külön 

hangsúlyt fektetve az űrszeméttel kapcsolatos kérdésekre.66 Álláspontom szerint a fenti 

soft law megoldásokon túlmenően további, kötelező erővel rendelkező jogszabályi 

megoldásra lesz szükség a jövőben a kérdés megfelelő kezeléséhez, mivel az a jelenlegi 

jogi keretek között lehetetlen. A környezetvédelem és az űrszemét problémáját tekintve a 

jogi szakirodalomban is konszenzus áll fenn: a probléma számottevő, az űrobjektumok 

(pl. az International Space Station [ISS] azaz a Nemzetközi Űrállomás) számára veszélyt 

jelent, a megoldás pedig sürgető.67 

 

2. Az űrtevékenység kommercializációja és a privatizáció 

                                                 
61 E kérdésekkel, tehát a környezetvédelmet nem érintő pontokkal kapcsolatban részletes elemzésért lásd: 

Alexander F. Cohen: Cosmos 954 and the International Law of Satellite Accidents. Yale Journal of 

International Law Vol. 10:78, 1984 
62 A COPUOS Tudományos és Technikai Albizottsága ekkor vette elsőbbségi témaként napirendjére az 

űrszeméttel kapcsolatos kérdéseket, továbbá ebben az évben került sor egy nem kötelező erővel rendelkező 

nemzetközi jogi egyezmény elfogadására Buenos Airesben lásd: Space Debris Mitigation Guidelines of the 

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - United Nations Office for Outer Space Affairs, p. iii. 

https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf (letöltve: 2020.12.30.); valamint Buenos Aires 

International Instrument on the Protection of the Environment from Damage Caused by Space Debris, 

adopted by the International Law Association at its 1994 Conference (Report of the Sixty-sixth Conference, 

Buenos Aires, 1994) 
63 Technical report on space debris (A/AC.105/720) 

https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/un_report_on_space_debris99.pdf (letöltve: 2020.12.30.)  
64 Gál 2001 i.m. 35. o. 
65 Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - United 

Nations Office for Outer Space Affairs, https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf 

(letöltve: 2020.12.30.)  
66 Lásd: PETITION PURSUANT TO SECTION 1.1307(c) OF VIASAT, INC. (File No. SAT-MOD-

20200417-00037) 21-27. o. https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=3092925  

(letöltve: 2020.12.30.)  
67 Diedrik-Verschoor – Kopal: i.m. 123-135. o.; Lyall – Larsen: i.m. 275. o.; Shaw: i.m. 882. o.; Jinyuan 

Su: Control over activities harmful to the environment. In: Ram S. Jakhu – Paul Stephen Dempsey (szerk.): 

Routledge Handbook of Space Law. Routledge, London, 2017, 88-89. o.; Lotta Viikari: Environmental 

aspects of space activities. In: Frans von der Dunk - Fabio Tronchetti (szerk.): Handbook of Space Law. 

Edward Elgar Publishing, Northampton, 2015, 765-769. o. 

https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf
https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/un_report_on_space_debris99.pdf
https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf
https://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=3092925
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A jelen tanulmányban már szó esett a magánjogi szereplők űrszektorban való 

részvételéről . A címben szereplő kérdés azonban túlmutat az űrszektor és űrjog 

szereplőinek jogi státuszán. A kérdés kapcsán két fogalmat/tendenciát szükséges 

vizsgálnunk: a magánjogi szereplők részvételét és az ezzel lehetségesen együtt járó 

privatizációt, valamint az űrtevékenység kereskedelmivé tételét. Gál Gyula már 2001-ben 

kijelentette, hogy a két tendencia, azaz az űrtevékenység privatizálása és kereskedelmivé 

tétele az államfelelősség elvére épülő, ma már hagyományosnak mondható világűrjogi 

felfogás alapjait érinti.68 Én ezt azzal egészíteném ki, hogy az államfelelősség elvére 

épülő hagyományos felfogást Gál Gyula leírásában feltehetően az állami űrtevékenység 

felfogáshoz is kötötte. 

 

A privatizáció és a kereskedelmivé tétel nem kell, hogy szükségszerűen együtt járjon és 

nem is feltételezi egymást, azonban a gyakorlatban többnyire összefügg. Gál 

értelmezésében a kereskedelem a javak átruházását jelenti profitszerzés érdekében, a 

kereskedelmivé tétel pedig a profitszerzővé tételét egy nonprofit tevékenységnek, ezt a 

profitot pedig akár az állam is megszerezheti.69 Kifejti (ahogy már említettük), hogy a 

kereskedelmi világűrtevékenység általánosan elfogadott nézet szerint a világűr 

hasznosításának (use of outer space) körébe tartozik. Ugyanitt Gál kijelenti, hogy a 

privatizáció a létező űrprogramok és szolgáltatások állami kézből a magánszektorba 

vitele. 

 

Természetesen abban az esetben, ha valamit kereskedelmivé teszünk, és ez a 

kereskedelmi tevékenység a javak átruházásán alapul, szükséges egy vevő, megrendelő 

fél is.70 Ez a megrendelő sok esetben ma is az állam, pl. a SpaceX esetében a NASA (aki 

egyébként a SpaceX cég kezdő időszakában aktívan támogatta is a céget a 

költségeiben).71 Emiatt említettem korábban a sajátos PPP konstrukciót, mivel sok 

esetben a kereskedelmi jelleg még a köz- és magánszféra együttműködésében merül ki, 

mintsem a teljesen piaci jellegben. Természetesen már kialakult a nemzetközi verseny 

több részterületen, pl. a telekommunikáció vagy kisebb LEO-műholdak és 

műholdrendszerek terén, továbbá példaként szolgálhat, hogy a különböző országok 

felbocsátó (launcher) entitásai már nemzetközi szinten is versenyeznek a felbocsátás árát 

tekintve.72 

 

Összességében a fentiekben részletezett tendencia miatt, továbbá annak a (korábban 

említett) multilateralizmus végével való összefüggései miatt említette Cheng, hogy 

szükséges lenne újabb, a jogi bizonytalanságokat és kihívásokat rendező nemzetközi, 

multilaterális egyezmények megfogalmazása, mielőtt túl késő.73 Cheng ezt a kilencvenes 

                                                 
68 Gál 2001: i.m. 37. o. 
69 Gál 2001: i.m. 37-38. o. 
70 Henry R. Hertzfeld - Alexis M. Sáinz: Commercial Satellite Programs. In: Ram S. Jakhu – Paul Stephen 

Dempsey (szerk.): Routledge Handbook of Space Law. Routledge, London, 2017, 333. o. 
71 The Planetary Society: Why do we need NASA when we have SpaceX? 

https://www.planetary.org/articles/nasa-versus-spacex (letöltve: 2020.12.30.)  
72 Diedrik-Verschoor – Kopal: i.m. 106. o. 
73 Bin Cheng: The Commercial Development of Space: the Need for New Treaties. In: Bin Cheng (szerk.): 

Studies in International Space Law. Clarendon Press Oxford, Oxford, 1997, 667. o. 

https://www.planetary.org/articles/nasa-versus-spacex
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években fogalmazta meg, és azt gondolom nem túl merész azt állítani, hogy ma már túl 

késő megkezdeni a munkát egy új egyezmény szövegezésével. 

 

Cheng megállapítása viszont annyiban megfontolandó álláspont, hogy bár lehet, hogy 

nem nemzetközi eszközökkel, azonban nemzeti eszközökkel sok esetben felmerülhet ún. 

„szabályozási szükséglet” a szektorban.74 E szabályozási szükségletre adott válasz lehet 

akár egy űrtörvény, űrrendelet vagy akár egy űrügynökség létrehozatala, amely 

lehetőségekről a korábban már hivatkozott cikkben szót ejtettem.75 E gondolat Bartóki-

Gönczy legutóbbi tanulmányában is visszaköszön, ráadásul e tanulmány is rámutat arra, 

hogy az űrjogi kérdések nemzeti törvényben történő szabályozása, valamint különálló, 

felelős entitás (pl. űrügynökség, minisztérium) koordinációja alá történő átgondolt 

megszervezése már megismerhető nemzeti jó gyakorlatok szerint létező, legitim 

megoldás.76 Én e megoldások közül Ausztria és az Egyesült Királyság példáját emelném 

ki.77 

 

V. Összegzés 

 

Számos előrejelzés szerint az űrszektor a jövőben folytatni fogja ugrásszerű növekedését. 

A Goldman Sachs és a Morgan Stanley előrejelzése szerint a szektor 2040-re elérheti az 1 

billió dolláros méretet, míg a Merrill Lynch előrejelzése szerint akár a 2.7 billió dollárt is 

elérheti.78 Az Euroconsult szintén ugrásszerű növekedést jósol a műholdfelbocsátások 

terén. Nem csoda tehát, hogy napi szinten hallani újabb és újabb vitákról, vagy éppen 

újabb és újabb sikerekről. Magyarországon a közelmúltban lehetett látni jelét annak, hogy 

az ország nem kíván kimaradni a kibontakozó űrversenyben való részvételből. 

Ugyanakkor a jogalkotó továbbra is adós maradt az alapvető nemzeti szintű szabályozás 

megteremtésével. A fentiekben az ezzel kapcsolatos párbeszédet kívántam elősegíteni a 

jogi fogalmi és történeti alapok, valamint a szektor előtt álló jogi kihívások 

ismertetésével. Ezen kívül pedig említés szintjén érintettem a nemzeti szabályozás 

lehetőségét, esetleges nemzetközi példáit. A világűrjog területe egy inspiráló és 

folyamatosan fejlődő terület, a piaci űrszektor nem kevésbé. A jogi szabályozás terén 

előttünk álló és elvégzendő feladatok a fentiek alapján nehéz, szükséges, de fontos 

lépések lehetnek egy kibontakozó piaci űrszektorba való belépés során. Ugyanakkor 

vannak olyan célok, amelyeket kitűzni és megvalósítani – John F. Kennedy szavaival 

élve – éppen azért érdemes, mert nehezek.79  

                                                 
74 A fogalom a jogi alaptan fogalma, lásd: Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 

2014, azon belül különösen a VI. fejezet 5. pontját (Jogalkotás) 
75 E témában lásd még: Darvas – Sárhegyi: i.m. 
76 Bartóki-Gönczy: i.m. 112-114. o. 
77 Darvas – Sárhegyi: i.m. 
78 Darvas, Sárhegyi: i.m., ugyanez az előrejelzés részben hivatkozásra kerül: Bartóki-Gönczy: i.m. 93. o. 
79 Ld. John F. Kennedy 1962. szeptember 12. napján mondott, a holdra szállásról szóló beszédét.  


