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Dr. Greksza Veronika:Egészséges környezethez való jog az Emberi Jogok Európai Egyezményében?
(PTE ÁJK, Európa Központ)
„A környezetvédelem nem eszmék, hanem emberi jogok kérdése.”
Lluis Maria de Puig
I.

Problémafelvetés

A harmadik évezred elején a nemzetközi közösség és benne Európa államai számára
kétségtelenné vált, hogy megoldást kell találni számos viszonylag új keletű és globális
környezetvédelmi problémára, egy olyan világban, ahol a népesség permanensen növekszik,1 és a
gazdasági érdekek prioritást élveznek úgy a környezeti, mind a társadalmi és szociális
szempontokkal szemben. A környezetvédelem jelentőségét már 1972-ben felismerte a nemzetközi
közösség. (1972-ben rendezték meg az első ENSZ Környezeti Világkonferenciát

Stockholmban.)
Az egyre szembetűnőbb környezetvédelmi kérdésekre az 1987-ben kidolgozásra került
fenntartható fejlődés koncepciójával kívánt reflektálni a nemzetközi közösség. A Brundtland
bizottság, az általa kidolgozott Közös Jövőnk jelentésben egy olyan fejlődés kívánalmát írja le
„amely kielégíti a jelen nemzedék szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció
képességét saját szükségleteinek kielégítésére.”2 A fenntartható fejlődés fogalma és tartalma nem
kellőképpen körülhatárolt, így a fogalmom következetlen használata folytán annak
jelentéstartalma napjainkra jelentősen felhígult. A „fenntartható” jelző a „zöld” megoldások
rokon értelmű fogalmává vált, melyet tévesen akkor is alkalmaznak és használnak, ha az adott
döntésben, politikában, tevékenységben vagy intézkedésben a környezeti dimenzió érdemben fel
sem merül.3 A fenntartható fejlődés, ahogy az 2002-ben a Johannesburgi Nyilatkozatban4 először
megfogalmazásra került, a gazdasági, a társadalmi és szociális valamint a környezeti szempontok
hármas pillérén alapul, melyek egymást kiegészítő, és azonos súlyú szempontrendszerek.
Találkozhatunk olyan újító gondolatokkal is, amelyek szerint a környezeti dimenzió az a bázis,
amelyre a gazdasági és társadalmi fejlődés két pillére épül. Könnyen beláthatjuk, hogy a
fenntarthatóság három alkotóeleme között nincs összhang, hiszen a gazdasági „érdekek”
felülírják a környezeti szempontokat. A fenntartható fejlődés koncepciója még nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, így a környezetvédelem új megoldásokat kíván. Az egészséges
környezethez való jog megfelelő lefektetése ilyen új megoldás lehetne.
II. Európai szerepvállalás
„Európa már hosszú ideje létező „egyedülálló és azonosítható entitás”. Ennek bizonyítékaként
gyakran érvelnek azzal, hogy Európa volt a modern civilizáció bölcsője”5, ahonnan meghatározó
kulturális és tudományos újítások indultak ki. Ez az újító szellemiség a 21. századra mégis
megtorpanni látszik a környezetvédelem, azon belül is az egészséges környezethez való emberi
jog elismerésének tekintetében.
Európa második világháború utáni időszakának első nagy nemzetközi szervezete, az Európa
Tanács keretében (továbbiakban ET) - amely legfőbb céljának többek között az emberi jogok

1

Egyes becslések alapján a jelenlegi 7 milliárdról 2050-re 9milliárdra fog nőni a Föld népessége. Forrás:
http://www.oecd.org/env/environmentalindicatorsmodellingandoutlooks/socioeconomicdevelopmentschapteroftheoecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm
Letöltve: 2012. november 10.
2 1984-ben az ENSZ Közgyűlés létrehozta a Környezet és Fejlődés Világbizottságot, melynek vezetésével Gro
Harlem Brundtland norvég miniszterelnök asszonyt bízták meg. Ez az ún. „Brundtland bizottság” készítette
el az 1987-ben elfogadott „Our Common Future” (Közös Jövőnk) című jelentést, amely először fogalmazta
meg a fenntartható fejlődés fogalmát. A jelentés szövegét lásd:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/187 Letöltve: 2012. november 10.
3 Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga. Dialóg Campus. Budapest-Pécs, 2012., 36.o.
4
Johannesburg Declaration on Sustainable Development. A Nyilatkozat teljes szövegét lásd:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm Letöltve: 2012. november
10.
5 Kecskés László: EU-Jog és jogharmonizáció. Hvg-orac Lap és Könyvkiadó. 2009. Budapest. 19.o.
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védelmét, biztosítását és fejlesztését tekinti - több mint 200 nemzetközi egyezmény jött létre a
tagállamok közös eszméinek és alapelveinek biztosítása érdekében.6 Legjelentősebb az Emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény. (Más néven: Emberi Jogok Európai
Egyezménye, továbbiakban Egyezmény.) Az emberi jogok ezen viszonylag rövid európai lajstroma
nem tartalmazza az összes alapjogot, így az egészséges környezethez való emberi jogot sem. Arra
a kérdésre, hogy az Egyezmény megalkotásakor miért maradt ki az említett alapjog, egyszerű a
válasz. Az Egyezmény megalkotásakor (1950. november 4.) a felek még nem szembesültek olyan
környezetvédelmi problémákkal, amelyeket az Egyezmény keretei között alapjog formájában
tartottak volna szükségesnek rendezni. Az egészséges környezethez való jog tehát nem szerepelt
a védeni rendelt emberi jogok között. Az emberi jogokat Karel Vasak nyomán generációs
jogcsoportokba rendező elméletek szerint az egészséges környezethez való jog harmadik
generációs jognak, azaz szolidaritási jognak tekintendő, és mint ilyen, csak később vált
általánosan védendő értékké.
Különböző nem kormányzati szervek (NGO-k) és az ET Parlamenti Közgyűlése 1999 óta
folyamatosan nyomást gyakorol a tagállami érdekeket közvetlenül megjelenítő Miniszterek
Tanácsára, eddig sajnos sikertelenül annak érdekében, hogy a szerződő feleket meggyőzze: az
egészséges környezethez való emberi jogot ésszerű volna egy kiegészítő jegyzőkönyv formájában
az Egyezményhez csatolni, ahogy az többek között a tulajdon védelme tekintetében is történt. Az
ET Parlamenti Közgyűlésének 1999-es első 12003. számú ajánlása7 óta a Miniszterek Tanácsa
többször kifejtette, hogy felismeri és elismeri az egészséges és élhető környezet fontosságát, mint
az emberi jogi védelem releváns tényezőjét, azonban a védelem egy bizonyos formája már létezik:
az Egyezmény rendszere közvetetten lehetőséget ad az egészséges környezethez való jog
érvényesítéséhez a Bíróság jogértelmezési gyakorlatán keresztül.
A kérdés ma így hangzik: valóban elég a globális és nemzeteken átívelő környezeti károkkal
teletűzdelt 21. századi Európa életében a közvetett szabályozás, egy olyan Egyezményben mely az
európai alapjogvédelem bázisát jelenti?
III. Egészséges környezethez való jog, mint alapvető emberi jog
Az összetett kapcsolat az emberi jogok és a környezet minősége között már tényként kezelt,
mint ahogy az is, hogy a környezetszennyezés veszélyezteti az alapjogok érvényesülését. Az
emberi élet minősége az élhető bolygó fenntartásán is alapul, a biztonságos környezet kialakítása
pedig az emberi jogok fejlődésétől is függ - e két jelenség szoros kölcsönhatásban van.
Az emberi jogok és a környezetvédelem kapcsolata szempontjáról több megközelítés is létezik.
Az egyik álláspont szerint a környezeti kérdések azért tartoznak az emberi jogok kategóriájába,
mert a környezetvédelem célja az emberi élet minőségének a javítása. Bírálóik úgy vélik, hogy az
ember az ökoszisztémának csak egy eleme, amit saját érdekében kell megőriznie, ebből
következően az emberi jogok a természetvédelemnek vannak alárendelve. Egy harmadik
álláspont szerint az emberi jogok és a környezetvédelem különböző, de egymást átfedő társadalmi
érdekeket tükröznek.8 Az ember és környezet viszonyát akár mellérendeltségi, akár aláfölérendeltségi nézőpontból vezetjük is le, a célt kell szem előtt tartani, ami a környezetünk
védelme. Az emberi jogok egy adott társadalomban az egyének és a csoportok jogait védi, míg a
környezetvédelem célja az élet globális fenntartása.9 Ha a célt tágabban értelmezzük,
megállapíthatjuk, hogy mind a nemzetközi környezetjog, mind az emberi jogok arra törekednek,
hogy jobb életfeltételeket biztosítsanak, így fonódnak össze egy közös cél érdekében.10
A nemzetközi közösség zömmel soft law jellegű dokumentumokat produkált eddig az
egészséges környezethez való jog, mint emberi jog vonatkozásában. A már említett 1972-es

6

Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban. PTE ÁJK Európa Központ,
valamint Nemzetközi- és Európajogi Tanszék, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. 2010. 119.o.
7 Ajánlás szövegét lásd:
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC12003.htm
Letöltve:
2012.november 10.
8 Dinah Shelton: Human Rights, Environmental Rights, and the Rights to Environmnet, Standford Journal
of International Law. Vol.28. No.1. 1991. 105.o.
9 Alexandre Kiss, Dinah Shelton: International Environmental Law. Transnational Publishers. 1999. 187.o.
10 Philippe Cullet: Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context. International
Environmental Law. Research Centre. 1.o.
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Stockholmi ENSZ Környezeti Világkonferencián kidolgozott Stockholmi Nyilatkozat11 II.1.
elvében szerepel, hogy „Az embernek alapvető joga van a (…) megfelelő életfeltételekre egy olyan
környezetben, amelynek minősége biztosítja számára azt, hogy méltóságban és jólétben éljen,
ugyanakkor nemes kötelessége a környezet védelme és megjavítása a jelenlegi és a jövő nemzedékek
számára.” 12 Maradva az ENSZ szintjén, újra megemlíthető a Brundtland bizottság Közös Jövőnk
című 1987-es jelentése,13 mely 1. mellékletének 1. pontja kimondja, hogy „Minden emberi lénynek
alapvető joga van, hogy egészségét és jólétét biztosító környezetben éljen.” Bővebb információt itt
sem találunk arra vonatkozóan, hogy ez az anyagi jog, mit rejt magában, azonban eljárásjogi
vonatkozások már szerepelnek a jelentésben. 14
A 1992-es Rió de Janeiróban megrendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáján
elfogadott Riói Nyilatkozat 10. elvében15 már az egészséges környezethez való jog három eljárási
joga fogalmazódott meg: az információhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való részvétel, és
az igazságszolgáltatáshoz való jog. E három eljárási jogot bontotta ki a 2001. október 30-án
hatályba lépett Aarhusi Egyezmény16, mely az egészséges környezethez való jog igazi
mérföldkövének tekinthető, ugyanis a jól csengő eszméket és iránymutatásokat tartalmazó soft
law jellegű dokumentumnál több, mivel kikényszeríthető. 17
Szűkebb területet vizsgálva, az egészséges környezethez való jog európai szabályozásának
első meghatározó pontjának, az 1989. december 7. és 8.-án Frankfurt am Mainban megrendezett
Környezet és Egészség Konferenciát is tekinthetjük. A konferencián 31 ország részvételével
elfogadták a Környezet és Egészség Európai Chartáját,18 mely a Riói Nyilatkozat előtt három
évvel már két környezeti eljárási jogot deklarált (információhoz való jog és a döntéshozatalban
való részvétel) valamint 1. fejezetében kimondta, hogy „Minden egyénnek joga van: Olyan
környezethez, mely elősegíti a számára elérhető legjobb egészségi állapotot és jólétet.” A Charta
egyúttal kötelezettséget is keletkeztet, amikor a 2. pontjában kimondja, hogy „Minden egyénnek
kötelessége részt venni a környezet védelmében a saját és mások egészségének megőrzése és javítása
érdekében…”

11

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment
„Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of
a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and
improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or
perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign
domination stand condemned and must be eliminated. „ A nyilatkozat teljes szövegét lásd:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en Letöltve:
2012. november 10.
13 Our Common Future – A jelentés teljes szövegét lásd:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/187 Letöltve: 2012. november 10.
14 „Tagállamoknak időben tájékoztatni kell minden olyan személyt, akik számára valószínűleg jelentős
hatással lesz egy tervezett tevékenység, és biztosítaniuk kell számukra a közigazgatási és bírósági eljárásokhoz
való egyenlő hozzáférést és jogszerű eljárást.„ Közös Jövőnk jelentés: 1. sz. melléklet 6. pont
15 „Nemzeti szinten minden egyénnek biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a környezetre vonatkozó
információkhoz, amelyekkel a közhivatalok és a hatóságok rendelkeznek, beleértve az egyes közösségeket érintő
veszélyes anyagokra és tevékenységekre vonatkozó információt, továbbá lehetővé kell tenni a döntéshozatali
folyamatban való részvételt. Az Államok segítsék elő és bátorítsák a lakosság tudatosságát és részvételét azzal,
hogy széles körben hozzáférhetővé teszik az információkat. Hatékony hozzáférést kell biztosítani a bírósági és
igazgatási eljárásokhoz, beleértve a jóvátételt és a helyreállítást.” A Nyilatkozat teljes szövegét lásd:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 Letöltve: 2012.
november 11.
16 Az Aarhusi Egyezményről bővebben lásd: Fülöp Sándor: Az Aarhusi Egyezmény eszméi. Fundamentum,
2008. 1.sz.; Pánovics Attila: Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában. PhD
értekezés. PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi és Európajogi Alapprogram. Pécs, 2010.; Pánovics Attila: Az
Aarhusi Egyezmény végrehajtása az Európai Közösségben, Európai Jog, VI. évfolyam 5. szám, 2006.
szeptember.
17 Az egyezmény betartása felett egy nyolctagú bizottság ún. „Compliance Commitee” őrködik, amelynek
tagjai személyükben megválasztottak, nem országot vagy szervezetet képviselnek.
18
European Charter on Environment and Health – A Charta teljes szövegét lásd:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/114085/ICP_RUD_113.pdf Letöltve:
2012. november 10.
12
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Az egészséges környezethez való jog és az emberi jogok kapcsolatát vizsgáló neves
szakemberek - többek között Dinah L. Shelton - rámutattak, hogy több emberi jog (például az
élethez, az egészséghez, a magán és családi élethez valamint a tulajdonhoz való alapjogok) érdemi
érvényesülésének előfeltétele a biztonságos és egészséges környezet megléte. 19 Ebből következik,
hogy az egészséges környezethez való jog kikényszeríthető módon való lefektetése nem csak a
környezetvédelem eszköze lenne, hanem hozzájárulna az említett emberi jogok magasabb szintű
védelméhez és érvényesüléséhez.
IV. Ellentétes érdekek az Európa Tanácson belül
Az egészséges környezethez való jog Egyezménybe foglalásának igénye már az 1990-es
években felmerült, azonban több mint tíz év sem volt elég az érdemi cselekvéshez.
1999 novemberében az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (továbbiakban Parlamenti
Közgyűlés) az 1431- es számú ajánlásában az Európa Tanács környezetvédelemmel kapcsolatos
jövőbeli lépéseivel foglalkozott. Az ajánlás kifejezi annak szükségességét, hogy az Európa Tanács,
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága és az Európai Unió szorosabban együttműködjenek
környezetünk védelme érdekében. Az ajánlás ezenkívül kiemeli, hogy az Egyezmény a
demokrácia, az alapjogok és szabadságok fontos védelmezője. A Közgyűlés az ajánlás 8. pontjában
kifejezi abbéli véleményét is, hogy az Egyezménynek magába kellene foglalnia az egészséges és
élhető környezethez való jogot, mint alapvető emberi jogot.20
Miután a Miniszterek Tanácsa elvetette az ajánlást, a Parlamenti Közgyűlés 2003-ban újra
próbálkozott az 1614-es ajánlással, ami a Környezet és az Emberi jogok címet viseli. Az ajánlás a
3. pontjában kiemeli, hogy a nemzetközi jog fejlődésének a távlatából, mind a környezet, mind az
emberi jogok és az európai esetjogból, főleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának az esetjogából
kiindulva, elérkezett az idő arra a jogi lépésre, hogy az emberi jogok védelmi rendszere
hozzájáruljon a környezet védelméhez is. A Parlamenti Közgyűlés azt javasolta a tagállamoknak,
hogy vegyék figyelembe a környezetvédelem szükségességét, különös tekintettel az Egyezmény 1.,
2., 3., és 8. cikkére, ezen felül pedig ismerjék el alkotmányos szinten az egészséges és élhető
környezethez való emberi jogot. A Közgyűlés ezután a 10. pontban kéri a Miniszterek Tanácsát,
hogy készítsen az Egyezményhez egy kiegészítő jegyzőkönyvet, ami deklarálja az Aarhusi
Egyezményben lefektetett egyéni eljárási jogokat.
A Miniszterek Tanácsa ezt az ajánlást is elutasította 2004. január 4-én a 10041. számú
válaszában. Hivatkozásának fő érve, hogy már több tagállam alkotmányában szerepel az
egészséges környezethez való jog, továbbá, az Egyezmény közvetetten már tartalmazza az
egészséges környezethez való emberi jogot. A Miniszterek Tanácsának érvelésében az a téves
indok is szerepel, mely szerint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 37. cikke deklarálja az
egészséges környezethez való jogot. 21 Az Alapjogi Charta, bár az emberi jogok egyik leghosszabb
katalógusát adja, az egészséges környezethez való jogot mégsem tartalmazza. A Charta 37. cikke
így szól: „A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását be kell
építeni az uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével összhangban biztosítani kell
megvalósulásukat.”22 A Charta idézett rendelkezése az Európai Unióról szóló szerződés 3.
cikkéből23 kiindulva, mindössze a környezetvédelem magas szintje, és a fenntartható fejlődés
általános céljait mondja ki.24 „A 2000 végén elfogadott Charta nem hozta létre a tiszta
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A környezetvédelem és az emberi jogok kapcsolatáról bővebben lásd: Donald K. Anton, Dinah L. Shelton:
Environmental Protection and Human Rights. Cambridge University Press. 2011.
20Parliamentary Assembly of Council of Europe Recommendation 1431 (1999) 8. „The Assembly […]
considers that the Convention could include the right to a healthy and viable environment as a basic human
right.”
21 Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszeréről bővebben lásd: Szalayné Sándor Erzsébet: Im.6.
22 Európai Unió Alapjogi Chartájának teljes szövegét lásd: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:HU:PDF Letöltve:
2012. november 10.
23 Az Európai Unióról szóló Szerződés teljes szövegét lásd: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0001:0012:HU:PDF Letöltve:
2012. november 10.
24 Forrás valamin bővebb információ: Osztovits András (szerk.): Az Európai Unióról és az Európai Unió
működéséről szóló szerződések magyarázata (Complex, 2011) 2508.-2511.o. – Szerző: Gerzsenyi Gabriella
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környezethez való jogot. (…) Ez a rendelkezés meglehetősen félrevezető, mivel nem világos, hogy egy
ilyen formula, amely nagymértékben megfelel az EUMSz. 11. cikkének, milyen értelemben hoz létre
„jogokat”.”25 Kérdéses, hogy ha az Európai Unió Alapjogi Chartája valóban expressis verbis
tartalmazná is e jogot, az miért jelentene „felmentést” az Európa Tanácsnak az alól, hogy az
egészséges környezethez való jogot az Egyezménybe foglalja?
Tíz évvel az első kudarc után, 2009. szeptember 11-én a Parlamenti Közgyűlés szintén
benyújtott egy kiegészítő jegyzőkönyvről szóló ajánlást.26 Az ajánlás szól az egészséges
környezethez való jog eddig elért nemzetközi, nemzeti és regionális szabályozásáról, majd
rámutat arra, hogy az Egyezményből teljesen hiányzik egy ehhez hasonló jog. Az ajánlás
megfogalmazza az egészséges környezethez való jog tartalmát is. Tárgyalja a kikényszeríthetőség
kérdését, és az eljárásjogi és anyagi jogi vonatkozásokat is. Az ajánlás jogeseteket említ, annak
bizonyításául, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága már kikristályosította ezt a jogot, majd
konkrét javaslatot tesz a Miniszterek Tanácsa irányába, hogy készítsék el annak a
jegyzőkönyvnek a tervezetét, ami a tárgyalt jogot belevenné az Egyezménybe, ezen kívül kéri,
hogy a Közgyűlés képviselőit is vegyék bele a kérdéssel foglalkozó szakértők csoportjába.
Annak ellenére, hogy az ajánlást egyhangú nyilatkozattal fogadta el a Parlamenti Közgyűlés,
2009 decemberében az Emberi Jogokat Irányító Bizottság27 a tervezet ellen szólt,28 ugyanazokat
az ismert indokokat felsorakoztatva, amit a Miniszterek Tanácsa használt 2004-ben. Ez
előrevetítette a Miniszterek Tanácsának azon döntését, ami figyelmen kívül hagyva a Közgyűlés
érveit, elutasította a tervezet elkészítését, 2010 júniusában.29 A Tanács válaszában kifejezi, hogy
felismeri az egészséges és élhető környezet fontosságát, mint az emberjogi védelem releváns
tényezőjét, majd utal a 2003-as válaszára, és kijelenti, hogy álláspontja nem változott, miszerint:
bár az Egyezmény kifejezetten nem ismeri az egészséges környezethez való jogot, de az
egyezmény rendszere közvetetten már hozzájárul a környezetvédelemhez, a Bíróság
jogértelmezési gyakorlata által.30
A Miniszterek Tanácsának elutasító magatartása, azért is sajnálatos, mert hét évvel a
Parlamenti Közgyűlés első ajánlása és azt követő kudarc után, az ENSZ Emberi Jogok
Főbiztosának Hivatala által kiadott „Demokratikus és méltányos nemzetközi rend támogatása”
címet viselő 2005/57-es emberi jogi határozata a 4. (m) pontjában deklarálta minden ember és nép
jogát az egészséges környezethez.31 A Parlamenti Közgyűlés 2009-es ajánlását a Miniszterek

25

Im.3.: 150.o.
Parliamentary Assembly Recomondation 1885 (2009) Doc. 12003.
27 Steering Committee for Human Rights (CDDH) Bővebben lásd:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_en.asp Letöltve: 2012. november 10.
28 „In its comments on Recommendation 1614 (2003) on “Environment and human rights”, the CDDH
recognised that neither the Convention nor its additional protocols expressly recognise a right to the protection
of the environment, but also noted that the Convention system already indirectly contributes to the protection
of the environment through existing Convention rights and their interpretation in the case-law of the
European Court of Human Rights which shows that the Convention already offers a certain degree of
protection in relation to environmental issues. That being so, the CDDH considered that it would not be
advisable to draft an additional protocol on this subject. However, it recognised the merit in the idea of
drafting an appropriate instrument and consequently, in 2006, this led to the adoption of a Manual on
human rights and the environment.” Az Emberi Jogokat Irányító Bizottság érvelésének teljes szövegét lásd:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1570861 Letöltve: 2012. november 10.
29 CM/AS (2010) Rec.1883-1885. (2010. június 18.)
30 „Although the European Convention on Human Rights does not expressly recognise a right to the protection
of the environment, the convention system already indirectly contributes to the protection of the environment
through existing convention rights and their interpretation in the evolving case law of the European Court of
Human Rights.” Teljes szöveget lásd:
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=10403&Language=EN Letöltve: 2012.
november 10.
31 Office of the High Commissioner for Human Rights: Promotion of a democratic and equitable international
order. Human Rights Resolution 2005/57 4. : „(…) democratic and equitable international order requires,
inter alia, the realisation of (…) m: the right of every person and all peoples to a healthy environment.” A
határozat teljes szövegét lásd: http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNCHR,,,45377c700,0.html
Letöltve: 2012. november 10.
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Tanácsa pedig 3 hónapra utasította el, az ENSZ Közgyűlésének azon határozatától, melynek 4. (l)
pontja deklarálja minden ember és nép jogát az egészséges környezethez.32
V. Az Egyezmény és az egészséges környezethez való jog viszonya
Az Egyezmény, mint az Európa Tanács alapjogvédelmi rendszerének alapja, egy igen szűk
katalógusát adja az alapjogoknak, így folyamatosan igazodnia kell a mindenkori
követelményekhez. Ezt az ún. „living instrument” jelleget és tulajdonságot az Emberi Jogok
Európai Bíróságának (továbbiakban: Bíróság) segítségével sikerül megvalósítani. Az
Egyezményben deklarált legalapvetőbb emberi jogok „keretül szolgálnak a Bíróság esetjogához.”33
Az Egyezményben foglalt jogok és szabadságok védelme érdekében életre hívott Bíróság, ha
környezetvédelmi kérdésekkel találja szemben magát, kénytelen közvetetetten, az Egyezmény
más cikkeire hivatkozva levezetni az egészséges környezethez való jogot. Bár a Bíróságnak ezzel
a módszerrel már több alapjog vonatkozásában is élnie kellett, azonban az egészséges
környezethez való jog jelentőségéből kiindulva, újra szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy
elegendő-e a közvetett szabályozás. Hiszen, ahogy az már említésre került, az egészséges
környezethez való jog érvényesülése az előfeltétele többek között olyan alapvető emberi jogoknak
is, mint az élethez való jog, a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog vagy éppen a
tulajdonhoz való jog. Az Egyezménynek a környezetvédelem szempontjából leginkább releváns
cikkei éppen ezért a 2. cikk és a 8. cikk, melyek az élethez való jogot, valamint a magán és családi
élet tiszteletben tartásához való jogot deklarálják. Az Bíróság azonban már levezette az
egészséges környezethez való jogot a véleménynyilvánítás szabadságából, (10. cikk) valamint a
tulajdonhoz való jogból is. (Első kiegészítő jegyzőkönyv, 1. cikk.)
Az alábbiakban röviden ismertetésre kerülő legismertebb jogesetek, a Bíróságnak azon
gyakorlatát mutatják be, melyekkel sikerült megalapoznia egy adott szinten az egészséges
környezethez való jog közvetett érvényesülésének lehetőségét.
Az Öneryildiz v. Törökország34 ügy kapcsán megállapításra került az Egyezmény 2.
cikkének sérelme. Egy önkormányzati tulajdonban lévő hulladéklerakó telepen ugyanis
metánrobbanás történt, melynek következtében harminckilenc ember életét vesztette. A baleset
előtt, bár készült egy szakértői jelentés, amely felhívta az önkormányzat figyelmét a veszélyre, a
hatóságok semmilyen intézkedést nem tettek. A Bíróság megállapította, hogy a hatóságok nem
tájékoztatták a telep közelében élőket arról, hogy milyen veszélynek vannak kitéve annak
ellenére, hogy tudták, de legalábbis tudniuk kellett volna, hogy a hulladéklerakó közelében élő
emberek élete valós és közvetlen veszélynek van kitéve. Ezen felül a hatóságnak kötelessége lett
volna megelőző intézkedéseket tenni a veszély elhárítása érdekében. Így a Bíróság kimondta,
hogy Törökország nem tett eleget az Egyezmény 2. cikkéből (élethez való jog) származó azon
kötelezettségének, hogy megvédje állampolgárait.
A Fadeyeva v. Oroszország35 ügyben a kérelmező szomszédságában elhelyezkedő
acélipari üzem légszennyező magatartása ugyanis meghaladta a nemzeti biztonsági határértéket.
A Bíróság kimondta, hogy ahhoz, hogy egy környezeti ártalommal kapcsolatos panasz a 8. cikk
hatálya alá essen, bizonyítani kell, hogy az ártalom elérte a súlyosság bizonyos fokát, és ez által
tényleges beavatkozás történt az egyén „magánszférájába” . A kérelmező háza közelében a levegő
mérgezőanyag koncentrációja sokáig, jelentős mértékben meghaladta a biztonsági szintet,
melynek következtében a kérelmező egészségi állapota romlott. A Bíróság megállapította, hogy a
8. cikket megsértették, és ítéletében rámutat arra is, hogy a környezet károsodása nem jelenti
szükségszerűen a 8. cikk megsértését, mivel ez a cikk nem biztosít kifejezett jogot a
környezetvédelemhez, vagy a természet megőrzéséhez.36
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General Assembly A/RES/64/157 (2010. március 8.) 4.(l). „a democratic and equitable international order
requires, inter alia, the realization of the… right of every person and all peoples to a healthy environment.”
33 Grád András, Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. Hvg-orac Lap-és
Könyvkiadó Kft. Budapest. 2011. 15.o.
34 Application no. 48939/99. (2004. november 30.)
35 Application no. 55723/00 (2005. november 30.)
36 Application no. 55723/00 (2005. november 30.) 68.bekezdés: „Article 8 has been invoked in various cases
involving environmental concern, yet it is not violated every time that environmental deterioration occurs: no
right to nature preservation is as such included among the rights and freedoms guaranteed by the
Convention.”
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A Hatton és mások v. Egyesült Királyság37 eset egy nemzetközi repülőtér gépei által
okozott zajszennyezéssel kapcsolatos. A Bíróság megállapította, hogy bár a tevékenységet
magánfelek fejtették ki, a 8. cikk mégis alkalmazandó, mert az állam felelősségi körébe tartozik,
hogy zajszennyezés kizárása vagy csökkentése érdekében megfelelően szabályozza a
magántársaságok ipari tevékenységét. Ezen felül, mivel a légi forgalom ellenőrzése is az állam
felelőssége, így a repülőgépek által okozott zaj ellenőrzése is az állam feladatait gyarapítja.
Mindezek ellenére a bíróság nem állapította meg az Egyezmény megsértését, mivel nem lehetett
azt állítani, hogy az állam nem próbált egyensúlyt teremteni a panaszosok, a többi fél, és a
közösség egészének érdekei között. A bíróság az ítéletében rámutatott, hogy ahhoz, hogy egy
panasz a 8. cikk hatálya alá essen, a környezeti tényezőknek közvetlen módon és komoly
mértékben kell befolyásolniuk a magán- és családi életet, illetve az otthont. Az, hogy a károsító
hatások elérték e minimális szintet, annak meghatározása az eset körülményeitől, így a zavaró
hatás intenzitásától és tartamától, fizikai vagy pszichikai hatásától, valamint az általános
környezeti kontextustól függ. 38
A Fredin v Svédország39 ügyben a bíróság helyt adott annak a nemzeti hatósági
döntésnek, amiben a természet védelme érdekében visszavonták a kérelmező földjén elhelyezkedő
kavicsbányának az engedélyét. A Bíróság megállapította, hogy bár engedély visszavonása
beavatkozást jelentett a kérelmezők tulajdonhoz való jogába, annak azonban megvolt a jogalapja,
ami a környezet védelmének általános érdekét szolgálta. A Bíróság megállapította, hogy az
engedély visszavonása arányos volt az elérni kívánt törvényes céllal, a környezet védelmével, és
ezért nem sértette az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét. A bíróság tehát jogosnak ítélte a javak
használatának korlátozását, és kimondta, hogy a környezet egyre fontosabb figyelembe veendő
tényező.40
A Guerra és társai v Olaszország41 ügyben a kérelmezők többek között azt
panaszolták, hogy a hatóságok megsértették az Egyezmény 10. cikkében deklarált információs
szabadsághoz fűződő jogot, mivel elmulasztották tájékoztatni a közvéleményt az ügyben szereplő
gyárral kapcsolatos kockázatokról és a nagyobb balesetek esetén követendő eljárásról. A Bíróság
úgy találta, hogy az információk megismerésének 10. cikk alapján védett szabadsága nem
értelmezhető úgy, hogy az a hatóságok általános kötelezettségévé teszi a környezettel kapcsolatos
információk gyűjtését és közlését. 42 Ilyen kötelezettségnek nehezen tudnának eleget tenni a
hatóságok, mivel nehéz lenne meghatározni – többek között –, hogy milyen módon és mikor
kerüljön sor az információ feltárására, s kinek továbbítsák az információt. A Bíróság viszont azt is
kimondta, hogy bizonyos körülmények között a hatóságok speciális kötelezettsége a környezettel
kapcsolatos információkhoz való hozzáférés jogának biztosítása.43 Az információhoz való
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Application no. 36022/97 (2003. július 8.)
Application no. 36022/97 (2003. július 8.) 96.bekezdés: „Whatever analytical approach is adopted - the
positive duty or an interference - the applicable principles regarding justification under Article 8 § 2 are
broadly similar. In both contexts, regard must be had to the fair balance that has to be struck between the
competing interests of the individual and of the community as a whole. In both contexts the State enjoys a
certain margin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention.
Furthermore, even in relation to the positive obligations flowing from Article 8 § 1, in striking the required
balance the aims mentioned in Article 8 § 2 may be of a certain relevance.”
39 Application no. 12033/86 (1991. február 18.)
40Application no. 12033/86 (1991. február 18.) ítélet 48.bekezdés „The Court recognises for its part that in
todays society the protection of environment is an increasingly important consideration.”
41 Application no. 1496789 (1998. február 19.)
42 Application no. 1496789 (1998. február 19.) ítélet 53. bekezdés: ”The Court reiterates that freedom to
receive information, referred to in paragraph 2 of Article 10 of the Convention, "basically prohibits a
government from restricting a person from receiving information that others wish or may be willing to impart
to him". That freedom cannot be construed as imposing on a State, in circumstances such as those of the
present case, positive obligations to collect and disseminate information of its own motion.”
43 Application no. 1496789 (1998. február 19.) ítélet 60.bekezdés: „The Court reiterates that severe
environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying their homes in
such a way as to affect their private and family life adversely. In the instant case the applicants waited, right
up until the production of fertilisers ceased in 1994, for essential information that would have enabled them
to assess the risks they and their families might run if they continued to live at Manfredonia, a town
particularly exposed to danger in the event of an accident at the factory”.
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hozzáférés 10. cikk alapján biztosított szabadsága azonban, a bíróság értelmezése szerint
megtiltja a hatóságoknak, hogy bárkit is korlátozzanak abban, hogy olyan információhoz jusson
hozzá, amit mások kívánnak vagy hajlandók közölni az adott személlyel. Fontos kiemelni, hogy
ennél az esetnél a kérelmezők nem tudtak hozzáférni olyan alapvető fontosságú információkhoz,
amelyek alapján felmérhették volna, hogy mekkora kockázatnak teszik ki magukat és
családjukat, hogyha továbbra is olyan városban élnek, amely fokozott veszélynek van kitéve,
hogyha a közeli gyárban baleset történik.
A Balmer-Schafroth és mások v Svájc44 ügyben az Egyezmény 6. cikkének a
megsértése volt a kérdés. A svájci hatóság meghosszabbította egy atomerőmű működési
engedélyét, amit panaszoltak az erőmű közvetlen közelében élők. Többek között arra hivatkoztak,
hogy a meghosszabbítás veszélyezteti az élethez, a testi épséghez, és a tulajdon védelméhez
főződő jogukat. Panaszukat megalapozatlanságra hivatkozva elutasították. A Bíróság előtt a
kérelmezők kifogásolták, hogy a svájci jog alapján nem élhetnek jogorvoslattal, a működési
engedélyt meghosszabbító határozat ellen. A Bíróság megállapította, hogy a kérelmezők nem
bizonyították, hogy az erőmű működése személyüket olyan veszélynek tette ki, amely nem csupán
komoly, hanem specifikus és közvetlenül fenyegető is volt. Ilyen kapcsolat hiányában csak
feltételezések tehetők arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lett volna a lakosságra azon
biztonsági intézkedéseknek, amelyeket meg lehetett volna hozni. Következésképpen sem a
veszélyek, sem a jogorvoslatok nem voltak olyan valószínűséggel megállapítva, amely az eljárás
eredményét a bíróság esetjoga szerinti értelemben közvetlenül döntővé tette volna a kérelmezők
által hivatkozott jog szempontjából. A működési engedélyt meghosszabbító határozat, és a
kérelmezők által érvényesíteni kívánt jog közötti kapcsolat túl gyenge és távoli volt. A bíróság
ezért úgy döntött, hogy a 6. cikk nem alkalmazható.
A röviden ismertetett strasbourgi jogesetek felvillantják a Bíróság által egy-egy cikkhez
kapcsolódóan egy adott szinten kimunkált egészséges környezethez való jogot, és a módszert,
ahogy a Bíróságnak közvetve védi a nevezett alapjogot. A Bíróság előtti ügyekben több példát is
találhatunk arra vonatkozóan, hogy bár egyértelműen sérült a felperesek egészséges
környezethez való joga, e jog Egyezménybeli hiánya okán más cikkekbe kell kapaszkodniuk, amit
a Bíróság nem tud mindig elfogadni. Bizonyos esetekben azonban, amelyekben az egészséges
környezethez való jog sérül, ezen alapjog Egyezménybeli hiánya okán a Bíróság mégsem tud a 2.
és 8. cikkekre hivatkozni, vagy nem tudja a felperesnek e cikkekre való hivatkozását elfogadni,
mivel az az adott eset speciális környezetvédelmi jellegét tekintve egyszerűen nem megfelelő
hivatkozási alap. A Bírósági gyakorlatban ugyanakkor megfigyelhetőek bizonyos tendenciák is
egy-egy alapjog védelmének a terén, amely trendeknek az egyén fokozottan ki van téve közvetlen
hivatkozási alap hiánya következtében. A Bíróság joggyakorlata ugyanis nem állandó, az az évek
előrehaladásával változhat. Továbbá a közvetlen hivatkozási alap hiányában az esetlegesen
megítélt kártérítési összegek sem állnak arányban az elszenvedett alapjogsérelemmel,
gondoljunk csak a magyar vonatkozású Deés kontra Magyarország45 ügyre.
Az Egyezmény szövege adott, így a Bíróság nem mozoghat olyan szabadon, nem érvényesíthet
környezeti jogokat olyan széles spektrumban, mint ahogyan azt megtehetné, ha az Egyezmény
tartalmazná az egészséges környezethez való jogot. Általánosságban elmondható, hogy ha egy
adott jogforrás egy rendelkezést nem tartalmaz, az azért van, mert a jogalkotónak azt a kérdést
nem állt szándékában szabályozni, mert nem akarta, hogy a jogforrás arra a kérdésre is
kiterjedjen. Ez az Egyezményre is alapvetően igaz. Ennélfogva a Bíróság jogértelmezési
hatásköre sem végtelen: nem fejlesztheti szabadon a jogot, hiszen nincs rá hatásköre.
VI. Záró gondolatok
Összességében elmondható, hogy nem csak az európai államok állnak egy helyben
környezetvédelmi kérdések tekintetében. A nemzetközi közösség is elzárkózik az explicit írásbeli
kötelezettségvállalás elől. Kitűnő példa erre a 2012 nyarán Rió de Janeiróban megtartott, eddigi
legnagyobb méreteket öltő Rio+20 ENSZ Fenntarthatósági Világkonferencia, mely sajnos érdemi
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eredmény nélkül zárult. Elfogadtak ugyan egy záródokumentumot „A Jövő, amit akarunk”46
címmel, de áttörést, újító szemléletmódot nem fedezhetünk fel benne. A nagy várakozásokkal
ellentétben mindössze a már eddig kidolgozott célokat és alapelveket ismételték meg a soft law
jellegű dokumentumban.
Miért van az egészséges környezethez való jog Egyezménybe foglalásának különös jelentősége
napjainkban? A fenntartható fejlődés felhígult koncepciója mellé szükséges egy kikényszeríthető
eszköz a környezet védelme érdekében, amely az egészséges környezethez való jog megfelelő
szabályozása is lehetne.
Egy jövőbeli kiegészítő jegyzőkönyv jelentősége azzal is tovább nőhet, ha az uniós
párhuzamokat is figyelembe vesszük. Mind az Egyezmény, mind pedig az Európai Unióról szóló
Szerződés megteremtette a lehetőségét az Uniónak az Egyezményhez való csatlakozására, így az
Európai Unió az Egyezmény 48. aláírója lehet, mely lépéssel az Egyezményben foglalt emberi
jogok és alapvető szabadságok az uniós jogrend részét képezhetik a jövőben. Ez a lehetőség az
egészséges környezethez való jog Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalásának különleges
súlyt és jelentőséget ad, a luxemburgi és strasbourgi bíróság előtti kikényszeríthetőséget illetően
is. A csatlakozás lehetővé tenné, hogy a strasbourgi bíróság előtti ügyekben az Unió véleménye is
érvényesüljön. Annak az Uniónak a véleménye, amely a működéséről szóló szerződésben előírja,
hogy a környezetvédelmi követelményeket be kell illeszteni az összes politika megalkotásába és
végrehajtásába. Annak az Uniónak a véleménye tehát, amelynek a 7. Környezeti Akcióprogram
tervezetében már 85%-os üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkenés vállalás szerepel 2050-ig. A
csatlakozással egyúttal az uniós polgárok a strasbourgi bírósághoz is fordulhatnának, ha
vélelmezik, hogy az Unió megsértette az Egyezményben foglalt alapvető jogaikat. Jelenleg, mivel
sem az Unió Alapjogi Chartája, sem az Egyezmény nem tartalmazza az egészséges környezethez
való jogot, szűk jogorvoslati lehetőség nyílik környezetjogi kérdések esetében a hazai jogorvoslati
lehetőségek kimerítése után.47
Amennyiben az Egyezményben megfelelő alanyi körre vonatkozóan lefektetésre kerülne az
egészséges környezethez való jognak mind az anyagi, mind az eljárásjogi része, és a kiegészítő
jegyzőkönyvet a szerződő felek elfogadnák, és a ratifikálás is megtörténne az Európa Tanács 47
tagállama részéről, az megnyitná az utat egy újszerű környezetvédelem és egy hatékonyabb
alapjogvédelem kialakításának a lehetősége felé. Az Európa Tanács nevezett lépése, az Európai
Unióval az oldalán a nemzetközi közösség felé egy példaértékű, meghatározó jelentőségű lépés
lenne úgy a környezetvédelem, mint az alapjogvédelem területén is.
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Dr.Horváth Orsolya: A szag, mint biológiai anyagmaradvány azonosítási lehetőségei

(PTE, Jogtudományi Doktori Iskola)
I. Bevezető
A tanulmányomban az emberi szag - mint biológiai anyagmaradvány - és annak
kriminalisztikai azonosítási lehetőségei kerülnek tárgyalásra. Az elkövetők az egyes
bűncselekmények helyszínein különféle nyomokat és anyagmaradványokat hagyhatnak hátra. Az
elmúlt évtizedekben ugyanakkor finomodtak az un. helyszínes bűncselekmények elkövetési
módszerei. Egyes elkövetői csoportok „lépést tartanak” a tudomány fejlődésével és komoly
hangsúlyt fektetnek árulkodó nyomaik eltüntetésére, illetve arra, hogy semminemű, azonosításra
alkalmas anyagmaradványt ne hagyjanak a bűnügyi helyszínen. A kesztyűt viselő betörő, az
álarcos rabló, a ruháját elégető gyilkos ma már megszokottá vált a bűnügyi rendőrség
mindennapjaiban. De sokszor hallhatunk kiégett, út mellett talált gépkocsikról is, melyekről
később kiderül, hogy bűncselekmények elkövetéséhez használták őket. Az információs
társadalom, a tömegkommunikáció korában, ha úgy tetszik „CSI mellékhatás”, hogy a bűnügyi
helyszínelős sorozatok kapcsán megnőtt az érdeklődés a forensic science, a bűnügyi tudományok
iránt. És ez természetesen az elkövetői oldalon is tetten érhető. Az ember élettevékenysége során
ugyanakkor nem képes elkerülni, hogy környezete tárgyaival, járás közben a talajjal szoros,
közvetlen érintkezésbe ne kerüljön. Ez a környezettel való közvetlen érintkezés eredményezi,
hogy az ember – szervezetének egyedi sajátosságaiból fakadóan – tárgyakon és a talajon
visszahagyja jellegzetes szagát, mely hosszabb–rövidebb ideig ottmarad. Eltüntetésére, elfedésére
többféle módszer ismert (dezodorok használata, a helyszín szénhidrogénekkel való szennyezése,
stb.), ezek által azonban olyan többlet információ keletkezhet, amely a szag eliminálásának
előnyeit kérdőjelezheti meg. A tudomány jelen állása szerint nem létezik a külön erre a feladatra
kiképzett bűnügyi kutyán, a szagazonosító kutyán kívül semmilyen más eszköz, mely alkalmas
lenne az ember szagát felismerni és összehasonlítani, kriminalisztikai értelemben vett
azonosítást végezni. A kérdéskörben rejlő kiaknázatlan lehetőségek, értve ez alatt az emberi
szagok esetleges más módszerekkel történő azonosításának lehetőségét, valamint a jelenlegi
metódus hitelességének és jogi elfogadhatóságának növelését, mind a témaválasztás indokául
szolgálhatnak.
II. Nyomok és anyagmaradványok
A tárgyi bizonyítékok - a személyi bizonyítékok mellett - fontos szerepet töltenek be a
büntetőeljárásban, főképpen a bizonyítási eljárás során. Általánosságban elmondható, míg
utóbbiak manipulálhatóak, hitelességük kétségbe vonható, a tárgyi bizonyítékok, köztük a
nyomok48 és anyagmaradványok a bizonyítás kulcsszereplői. A krimináltechnika tárgykörébe
tartozó tárgyi jellegű bizonyítékok esetén a természettudomány által igazolt és elfogadott
eszközök, módszerek állnak rendelkezésre a megfelelő információ megszerzésére.49
A bűncselekmény helyszínén található nyomok és anyagmaradványok közti fő különbség az
említett információ értékességében, a bizonyítás későbbi sikeréhez vezető útban ragadható meg.
A nyom fogalma alatt kriminalisztikai értelemben olyan fizikai elváltozást értünk, mely a
bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, annak során, az elkövetés által jött létre, és mindebből
a tettes(ek) személyére, magára az elkövetésre enged következtetni. A nyomok azonosítását
lehetővé teszi a visszatükröződés elméleti alapja, mivel a nyom hordozza a nyomképző
sajátosságait, egyedi tulajdonságait, ugyanakkor a nyomkeletkezés során nem lesz teljesen
azonos a nyomképző szerkezeti, felépítésbeli másával. A visszatükröződés tehát a nyomhordozón
sohasem lesz teljesen azonos a nyomképzőével.
A nyomok osztályozása történhet a nyomképző test fajtája szerint, a nyomhordozó test és a
nyomképző erő sajátosságai szerint. A sokféle nyom közül a bűncselekmény elkövetőjére
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legjobban az emberi testrészek nyomaiból lehet következtetni. Ezek közül leggyakoribbak a
lábbelinyom, ujj-és tenyérnyomok, de olykor a fognyom és fülnyom is eredménnyel szolgálnak a
kriminalisztikai gyakorlatban.
A nyomoktól meg kell különböztetnünk az anyagmaradványokat, melyek a nyomképző belső
tulajdonságaira, sajátosságaira, szerkezetére utaló tárgyak, anyagok, vagy azok alkotórészei,
ugyancsak a vizsgált esemény (bűncselekmény) során keletkeztek.50 Ide sorolhatjuk az ember,
mint nyomképző esetén a szagokat, a vért, a hajat, a szőrszálakat, a vizeletet, bélsarat és a
különböző testváladékokat (ondó). Ezek szerkezetüket, minőségüket tekintve sokkal értékesebbek
a nyomoknál, a már korábban említett tulajdonságaik miatt. A nyomképzéssel ellentétben,
anyagmaradványok esetén anyagátadásról, a nyomképzőt alkotó rész leválásáról beszélünk.
Ennek következtében a visszatükröződés itt már teljes lesz, ugyanazokat a szerkezeti
tulajdonságokat fedezhetjük fel, mintha az eredeti egységet vizsgálnánk. Csoportosításuk szerint
beszélhetünk biológiai és ásványi eredetű anyagmaradványokról. Biológiai anyagmaradványok
esetében funkcionális, biológiai ismérvek a jellemzőek, és az anyagi rendszer részét kifejező
azonosító tárgyakról beszélünk.51
2.1. Biológiai anyagmaradványok – és azonosítási lehetőségeik
2.1.1. Vér
A vérünk speciális, folyékony sejt közötti állománnyal rendelkező szövet. Átlagosan 4-5 liter
mennyiségben található az emberi szervezetben. Sejtmaggal rendelkező sejtes elemekből, sejtmag
nélküli vérlemezkékből, és mintegy 90%-ban vizet tartalmazó vérplazmából áll. Az emberi vérben
mikroliterenként 4-5 millió vörösvérsejt, 4-10.000 fehérvérsejt és 150-400.000 vérlemezke
található. Sejtekben való gazdagsága teszi a genetikai azonosítás alkalmas médiumává.
Az első emberi vércsoport-tulajdonságok felfedezéséről Landsteiner 1901-ben számolt be52. Ezzel
megteremtődött a vércsoport szerológia alapja. A kutatók megállapították, hogy e jellegek a
Mendel-törvények53 szerit öröklődnek. Bernstein a 20-as évek elején tett vizsgálataival két
lényeges tételt állított fel: (1) az utódban csak olyan tulajdonság lehet jelen, amilyennel az egyik,
vagy mindkét szülője rendelkezik; (2) AB-s vércsoportú gyermeknek 0-s apja és anyja nem lehet
(és fordítva)54. Az 50-es évektől meggyorsult a vörösvérsejt antigének és az általuk meghatározott
vércsoportrendszerek felfedezése. A későbbiekben nemcsak az antigénekről, hanem a
szérumfehérjékről és a vörösvérsejt izoenzimekről is kiderült, hogy genetikailag determináltak,
öröklődő jellegek.55
A kriminalisztikában általában a vér vérfolt formájában van jelen. A következő kérdések
(szakértői) megválaszolása válhat szükségessé: 1) A kérdéses szennyeződés vér-e? 2) Ha igen,
emberi vagy állati eredetű vér-e? (Ha állati eredetű, milyen állatfajtától származik?) 3) Ha emberi
eredetű, milyen vércsoportú, hemogenetikai tulajdonságú (DNS profilú) embertől származik?
Származhat-e egy bizonyos egyéntől? 4) Esetenként megválaszolható, hogy a vér mely szervből
származik (orr, hüvely, verőér, visszér), hogyan kerülhetett ki a testből (cseppent, freccsent,
folyt), illetőleg, hogy a vérszennyeződés a feltalálást megelőzően mikor keletkezett. Mindezekhez
vérelőpróbák (1), un. precipitációs, vagy immundiffúziós eljárások (2), abszorpciós-elúciós
technikák (3), mikroszkópos, sejttani vizsgálatok (4) állnak rendelkezésre. Az ezredforduló
tájékán a vérfolt szerológiai analízisét – szinte kizárólagosan – a DNS technikák vették át.56
2.1.2. Nyál
A szájüregben képződő nyálat 3 pár nyálmirigy (a fültőmirigyek, az állkapocs alatti mirigyek, és a
nyelv alatti mirigyek), valamint a szájüregi nyálkahártya apróbb mirigyei termelik. Az emberi
szájban naponta – átlagosan – 1-2 liter mennyiségű nyál keletkezik, melyből akár fél cseppnyi
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mennyiség elég lehet a nyál eredetének genetikai (DNS) vizsgálatához. Ekkora mennyiség akár
egy cigaretta filteréből is kinyerhető.57 Un. szekretoros típusú egyéneknél a testváladékokból
vércsoport komponensek (pl. AB0) is kimutathatók, ezek a vizsgálatok azonban a DNS
technológia bevezetésével szintén kiszorultak a laboratóriumi személyazonosítás fegyvertárából.58
2.1.3. Nemi váladékok
A férfiak ondójában (sperma) a hímivarsejtek (spermiumok) száma milliliterenként 20-60 millió
között van. Ez képezi a sperma sejtes állományát, a teljes sperma tömegének ugyanakkor
mindössze 5 százalékát. A sperma maradék 95 százaléka a spermaplazma, amely különböző
járulékos nemi mirigyek váladékának elegye. Ennek 3-5 százaléka keletkezik csupán a herében
és a mellékherében, 45-80 százaléka az ondóhólyagban, 10-30 százaléka a prosztatában és 2-5
százaléka az un. Cowper-féle mirigyekben. A nemi erköcs elleni bűncselekmények kapcsán
meghatározó lehet az ondófoltok vizsgálata. A foltvizsgálat egyrészről a közösülést követő
nőgyógyászati vizsgálatnál levett minták értékelését jelenti, másrészről szövetek vagy tárgyak
felszínéről vett szennyeződések azonosítása jöhet szóba. A rejtett ondónyomok vizsgálatára
általában a savanyú-foszfatáz aktivitást (a dülmirigy váladékának enzime), illetőleg tájékozódó
próbaként a Florance-tesztnél az ondó kolin tartalmát mutatják ki. Tekintettel azonban, hogy a
tájékozódó próbák nem bizonyítják egyértelműen az ondó jelenlétét, ma is a spermiumok
kimutatását tartják meghatározó bizonyítéknak.59
Nőknél a normális hüvelyváladékban a különböző mikroorganizmusok (döntően tejsavbaktériumok) mellett sejtes elemek is vannak. Utóbbiak a hüvelyfalról levált laphámsejtek.
Erőszakos közösülés esetén a hüvelyváladék vizsgálata is fontos lehet a gyanúsított ruházati
tárgyain, testén, szeméremszőrzetén, hímtagján. Mikroszkópos módszerrel a hüvely laphám
sejtek kimutathatók. A leggyakoribb vizsgálat a váladék kenetének lugol-oldattal történő
megfestése, mely a laphám sejtek plazmájában lévő glikogént sötétbarna színben tünteti fel.
Specifikus eljárás a Best-féle karminfestés.60
2.1.4. Szőr-, és hajszálak
Az emberi eredetű szőrképletek szerkezeti képe (kéreghártya, és a kéreg- és velőállomány
megjelenési formája, és ezek aránya) jellegzetes. A hajszálak átlagos vastagsága 20-70 mikron, a
végtagszőrök, a szemöldök és a has, valamint mellkas szőreinek vastagsága 50-100 mikron, a
bajusz, a szakáll és a fanszőrzet akár 120-140 mikrométer vastag is lehet. Kitépett szál esetén
mikroszkóposan a szőrhagyma is látható. Kihullott szálnál a hagyma sorvadt, vágott szálon
hagyma nem található, a szál vége éles. Idősebb egyének haj- és szőrszálai általában
vékonyabbak, a kéregállomány orsó alakú sejtjei pigmentben szegényebbek (őszülés)61. A
helyszínen elvégezhető, szabad szemmel történő vizsgálatot laboratóriumi körülmények között
fénymikroszkópos, letapogató (scanning) elektromikroszkópos megfigyelések követhetik. A
vizsgálatok egyértelmű adatot szolgáltatnak a haj-, vagy szőrszál emberi, avagy állati eredetének
megállapításához. Ezen képletek csoporttulajdonságai további útmutatást adhatnak
származásukat illetően, míg a DNS vizsgálati eljárás, vagy a neutron aktivációs analízis (NAA)
egyértelművé tehetik a bizonyítást.62
2.1.5. Vizelet, bélsár
A vesék által kiválasztott vizelet - egészséges egyénben - 5-6 millió sejtes elemet tartalmaz
literenként. Ezek lehetnek a vesék, a húgyhólyag, húgyvezeték, vagy akár a hüvely laphámsejtjei,
vörösvérsejtek, vagy fehérvérsejtek.63 A sejtes elemek jelenléte reményt adhat a vizelet minta
(folt) sikeres DNS azonosításához. A bélsárban lévő baktériumok nagy száma, a rothadási
folyamatok és a bélfalról leváló csekély számú hámsejt ugyanakkor kedvezőtlen körülményeket
teremtenek a bélsárból történő további forenzikus vizsgálatoknak.
2.1.6. Izzadmányok
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Faggyúmirigyek az embernél - a tenyér és a talp kivételével – testszerte előfordulnak. Sejtjeik a
mirigyek belseje felé mindinkább elzsírosodnak, majd amikor a sejt megreped, a benne lévő
zsírszerű anyag a kivezető csövön a külvilág felé, faggyú formájában kiürül. Az emberi bőrön
verejtékmirigyek - a körömágy kivételével – szintén mindenhol megtalálhatók. Kriminalisztikai
szempontból fontosabb fajtájuk az un. ekrin mirigyek, melyek legnagyobb számban a tenyéren (és
a talpon) vannak jelen. Számuk megközelíti az ezret, négyzetcentiméterenként.64
2.1.7. Szag
Az emberi szagot számos különböző tényező determinálja. A komplex egyedi szag összetevői
között megkülönböztethetők un. (1) primer, állandó, genetikailag determinált komponensek, (2)
szekunder, diéta- és/vagy belső környezeti hatásoktól (pl. különböző megbetegedésektől) függő
komponensek, valamint (3) tercier, külső környezeti körülményektől (pl. szappanok, dezodorok,
stb.) befolyásolt alkotóelemek65. Az emberi szag illó, szerves anyag alkotórészeinek műszeres
vizsgálata és azonosítása lehet a kriminalisztikai odorológia (közel)jövője.
III. Azonosítás-elméletek
A kriminalisztikai azonosítás66 általános elveit, tételeit alkalmazhatjuk összehasonlító
vizsgálatok során. Az azonosítást lehetővé teszi, hogy életünk során információkat hordozunk és
közlünk magunkról, cselekvéseinkről. Az eljáró hatóság feladata a cselekménnyel szorosan
összefüggő, releváns nyomok biztosítása, felkutatása, előhívása, rögzítése, hitelesítése,
csomagolása és dokumentálása. Az azonosítás célja, hogy megállapítsa a keresett és ellenőrzendő
tárgy azonosságának meglétét vagy hiányát, mellyel hozzájárul a bűncselekmény
rekonstrukciójának felépítéséhez, a releváns tények tisztázásához. Magyarországon az
azonosítási elméletek kidolgozására a 20. század közepén került sor, Spinoza és Leibniz
filozófiájának alapulvételével.67 Az azonosítás-elmélettel kapcsolatos törvényszerűségek jól
vizsgálhatóak a szagazonosításra vonatkozóan.
3.1. Az egyediség törvényének megállapítása
A szagok tekintetében is megállapított, hogy egyediek, nincs két emberre jellemző azonos
szag. Részletesebben megemlítve, az emberi szag genetikailag determinált.68 Az ember testszaga
három összetevőből áll: verejtékmirigyek váladékából, faggyúmirigyek váladékából és a
folyamatosan leváló hámsejtek szagából.69 Az egyénre jellemző sajátosság ezek összetételében
keresendő. A faggyúmirigyek az egész testen megtalálhatóak, különösen a testnyílások körül. A
specifikus ember szagot, mint fajra jellemzőt csak az emberben található egyes zsírsavak és azok
bomlástermékei adják. Az eddig azonosított faggyún belüli savak és molekulatípusok által
létrejöhető szaghatások száma végtelen. Ezek kereszteződése a bőr által termelt feromonokéval, a
levált hámsejtek baktériumos bomlás termékeivel és a mirigyváladékokéval megerősíti azt a
tételt, hogy az ember és azon belül is, az egyén szaga egyedi.70
3.2. A különbözőség törvénye
Szagok esetében is különbözik a helyszínen rögzített szag és szagminta összetétele, de fő
tulajdonságaikban megegyeznek. A helyszíni nyomokat a nyomatokkal illetve mintákkal
hasonlítják össze. A helyszínen „talált” szagot szagnyomnak, pontosabban szagmaradványnak
hívjuk, és a később összehasonlítás céljára rögzített szagot pedig szagmintának. A személy szaga
természetes
mintának
tekinthető.
Kynológus
szakértők
többsége
a
szagnyomot
anyagmaradványnak tekinti és csak a traszológiai értelemben vett nyomokat tekinti nyomnak.
Egyes megfogalmazások szerint szagnyomon a következőt értjük: a bűncselekmény helyszínén
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hátrahagyott jellegzetes szag, amely személytől vagy tárgytól származik az azonosítás értékelése
során információt nyújt az elkövető személyére vonatkozóan.71
3.3. Az azonosság viszonylagossága
Az emberi szag is állandóan változik. A test különböző részein a faggyúmirigyek, és az
izzadás eltérő intenzitással működnek, ezért nemcsak az egyes testrészeken belül különböztetünk
meg eltérő szagokat, hanem eltérő időszakokban is. Az emberi szag kisugárzásának minősége
lelki és külső hatások által is megváltozhat.72 Az ember hőmérsékletének változásával eltérő
mennyiségű szagot párologtat. Izgalmi, feszült állapotban nagyobb lesz a párolgás, ezáltal a
kibocsátott egyedi szag koncentrációja is. A vágy és fenyegetettség érzése testhőmérséklet
növekedéssel jár, így a szagkibocsátás is intenzívebb lesz. Tettes-szagról beszélhetünk, olyan
esetekben, mikor az elkövetőnek a bűncselekmény helyszínén nemcsak szagpárolgásának
mennyisége növekszik meg, hanem minősége is más üzenetet közvetít a feromon kibocsátás
növekedése miatt. A szagazonosító kutyák munkáját nehezítik a hidegvérrel elkövetett
bűncselekmények során keletkezett szagmolekulák későbbi összehasonlítása, melyek kevesebb
összetételben hordoznak információt az elkövető egyedi szagáról, az előbb említett okok miatt.73
Ennek ellenére rendelkezünk olyan konstans szaggal, aminek összetétele életünk során nem
változik. Ez a maradandóság követelményének felel meg, azaz tükrözi viszonylag maradandóan a
szagot, akárcsak tárgyak esetében a sajátos ismérveket, így lehetővé teszi az ember szagát
azonosításra.74 Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy ha ezt az összetevőjét az emberi szagnak
összekevernénk más ember eredetű szaggal (testszag, járulékos szag, amik a szag változását
segítik elő), akkor is megőrzi tulajdonságait és ismérvkomplexumot hoz létre, ezáltal alkalmas
lesz arra, hogy a szagazonosító kutyák felismerjék az egyén „alap”szagát a szagkeverékből, és
azonosságot állapítsanak meg két szagforrás között.
3.4.A visszatükröződés követelménye
Szagazonosítás esetében az ember, maga a szagforrás, amely folyamatosan bocsát ki
magából szagmolekulákat, melyek a bűncselekmény helyszínén a talajra eshetnek, illetve
megtapadhatnak az emberrel közvetlenül érintkezésbe kerülő objektumokon.75 A szagmolekulák
ez által keverednek a másik objektum sajátos tulajdonságaival, melyek szaghordozóként eltérően
tárolják a szagokat. Az elváltozás információtartalmát befolyásoló anyagi ismérvek esetében
felhozhatjuk példaként a földet, mint természetes közeget és egyben szaghordozót, ahol a
szagmolekulák könnyebben tapadnak meg, mint egy mesterségesen kiépített betonon. Környezeti
ismérvként megemlíthetjük az időjárás milyenségét, ugyanis szeles időben a szagmolekulák
hamarabb szóródnak szét.76 A szag, mint anyagmaradvány rögzítésének ideje fontos szerephez jut
az információveszteség növekedésének tekintetében. Logikai úton kell kikövetkeztetni a
szagnyomok lehetséges helyét és intenzitását a bűncselekmény helyszínén.
A törvényszerűségekbe illesztett vizsgálat során megállapítható, hogy a szagazonosítás is
eszközként szolgál a nyomozóhatóság kezében tények megállapítására vonatkozóan, kellő
értelmezés függvényében.

IV. A szagazonosítás múltja, jelene
4.1.Történeti áttekintés
A törvényszéki odorológia fejlődése, vagyis a személy azonosságának megállapítása
szagok vizsgálata alapján a bűnügyi szolgálati kutyák szakosításának követelményével járt.
Kezdetben a nyomkövető kutya látott el minden olyan feladatot, mely a szagnyomok
felkutatásával, követésével és azonosításával állt kapcsolatban. A nyomkövető kutyák
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alkalmazásának lehetőségét nagymértékben csökkentette az urbanizáció következménye. Az
azonosítás eredményességét nyílt terepen egyrészt a környezeti tényezők befolyásolhatják,
másrészt a kutya fiziológiai állapota, a bűncselekmény helyszínére történő utazás hosszának
tartama is döntő szerepet kap a végzett munka tekintetében.77 Ezek figyelembe vételével szükség
volt egy olyan speciális eljárás kialakítására, ami során képes a nyomozóhatóság a
bűncselekmény helyszínén található elkövetői szagokat tartósan megőrizni, és a tárgyról történő
személyazonosítást elvégezni
A szagazonosításhoz egy olyan szakképzett kutyára van szükség, mely más szolgálati
tevékenységet nem végez, ezáltal magas fokon képes a feladatára koncentrálni egy kialakított
zárt térben, ahol mindig azonos körülmények között dolgozhat, megteremtve az eljárás
befolyásmentességét. Az így kialakított feltételeknek köszönhetően a szagazonosító kutya a
helyiségbe történő belépéskor már tudja, hogy speciális munkát fog végezni.78
Magyarországon79 az 1920-as évektől alkalmazzák a szolgálati kutyákat szagnyomok
felkutatására, követésére. Azonban csak az 1970-es években történt meg a szagazonosító kutyák
kiképzése, ezáltal megteremtve a szagmaradványok és szagminták közvetett úton történő
azonosítását.80
4.2. A szagazonosítás módszere
A szagazonosítás módszerét, gyakorlati megvalósulását a 22/2008.-as ORFK utasítás 81
(továbbiakban: ORFK utasítás) tartalmazza. Összefoglalva a következőket mondhatjuk el a
gyakorlatról.
A szagazonosító helyiség kialakításának fontos szerepe van, a fent említett okok alapján. Az
utasítás szerint a szagazonosítás végrehajtása szobahőmérsékletű, 8-10 m hosszú, sima, de nem
csúszós padlózatú, jól szellőztethető helyiségben történik. Szükséges egy figyelőszoba kialakítása
is a jelenléti jogok biztosítása végett, ami az eljárás során esetlegesen résztvevő hatósági tanú,
illetve a nyomozási cselekményre idézettek tartózkodására szolgál, mivel a szagazonosító
helyiségben a kutyavezetőn kívül csak egy segítő tartózkodhat. A helyiség padlózatán 5 db
üvegtartályt kell elhelyezni, egymástól azonos távolságban (80-90 cm), amik egyikében a
helyszínen biztosított szagmaradvány vagy a személyről rögzített szagminta található, attól
függően, hogy az azonosítást miről végezzük. A zavaró szagok tekintetében a következő
kritériumok fogalmazhatóak meg: olyan hasonló helyszíni szagmaradványokat kell rögzíteni,
vagy hasonló személyi szagmintákat (azonos nemű, etnikumú emberek), melyek azonos időben
keletkeztek, azonos szaghordozó felületen találhatók, közel azonos időkieséssel lettek rögzítve,
hasonló járulékos szagokkal rendelkeznek, mint a bűncselekmény helyszínén rögzített
szagmaradvány. A gyakorlatban folyamatosan történik a zavaró szagok gyűjtése különböző
szaghordozókról, az összehasonlítás elvégzése miatt. Az azonosítás során a kutya indítását ötször
kell megismételni, kivételt képez ez alól, ha a kutya nem jelez azonosságot az azonosítás tárgyai
között két alkalommal, így az eljárást be kell fejezni, és rögzíteni kell annak eredményét. Az
eljárás során egy szagrögzítő textilt lehet felhasználni, amit későbbi azonosítás során már nem
vehet igénybe a kutyavezető. Minden eljárás megkezdése előtt kötelezően ellenőrző indítást kell
végezni, annak kiszűrése érdekében, hogy a kutya mennyire találja számára kedvesnek, illetve
zavarónak az azonosítandó szagot. Gyakorlati jelentősége még abban áll, hogy megállapíthatóvá
válik a kutya napi kondíciója. A kutyákat kiképzéssel lehet rávenni arra, hogy érdekelje őket az
emberi szag. Ha nem történik folyamatos gyakorlás és nem érik őket sikerélmények, a kutyát
személyiségétől függően nem érdekli majd a szagazonosítás. Az ellenőrző indítás szükségessége,
hogy az eljárás hitelességét növelje, ugyanis, ha a kutya valamiért jelzi a későbbi szagazonosítás
során felhasználásra szánt azonosítandó szagot, mert érdeklődést mutat iránta valamilyen oknál
fogva, akkor valószínűleg az azonosítás során is jelezni fogja azt.
Az ellenőrző indítás során az indító szag párja szintén megtalálható a soron, azonban az
indiferrens szagok közé teszik a későbbi azonosítandó szagmaradványt vagy szagmintát. A
kutyának mindenképp sikerélménye lesz, ha megtalálja a szagpárt, így ráhangolódik a későbbi

77

Tamás Gábor-Kováts Zsolt: A b nügyi szolgálati kutyák alkalmazásának új lehet sége.=Belügyi Szemle.1971/9,44-45.o.
Kivonatos közlés: A b njelek meg rzése és jelent ségük a kriminalisztikai gyakorlatban. Lapszemle.1975/6, 117.o.
79
Rotterdam, Németország, Franciaország
80
Katona Géza: A szagazonosítás büntet eljárásjogi kérdései. Az ORFK Kutyavezet -képz Iskola, Dunakeszi, 1997. 3.o.
81
22/2008.(OT 12.) ORFK utasítás a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint
azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
78

98

munkavégzésre. Abban az esetben, ha a kutya az azonosítandó szagot választja ki, meg kell
ismételnünk az indítást, és ha ez többször is megtörténik, egy másik kutyával is el kell végezni az
ellenőrző indítást. Ha a második kutya is jelez a szagra, akkor valószínűleg a szagrögzítés során
keletkezhetett a hiba oka, vagy a szaghordozó felület volt alkalmatlan a rögzítésre.
A szagazonosítás során a kutyának attól függően kell jeleznie a kutyavezető számára egyértelmű
módon, hogy azonosságot megállapított-e vagy sem. A kutyavezetőhöz vissza kell mennie, ha
kizárja az azonosságot, azonban ha megállapítja, mindig azonos módon kell azt jeleznie a
kutyavezető felé (állás, ülés, fekvés).
4.3. A szagazonosításra vonatkozó jogi szabályozás és annak hiányosságai
Az azonosítás tárgya, az ember egyedi szaga és az eljárás pontos megismerhetőségének
hiánya, olyan felmerülő problémáknak tekinthetők, melyek már önmagukban kétségeket
ébreszthetnek a szagazonosítással kapcsolatban. A megfelelő jogi szabályozás azonban nemhogy
orvosolná a felmerült problémákat, hanem tovább gyengíti az eljárás megbízhatóságát. A tárgyalt
részben azokra a fontosabb hiányosságokra hívom fel a figyelmet, melyek megfelelő
megváltoztatása hozzájárulhat a szagazonosítás elfogadhatóbbá tételéhez.
A szagazonosításra vonatkozó jogi szabályozásokat a hatályos Büntetőeljárási törvény, a Nyer.
vagyis a 23/2003-as BM-IM együttes rendelet82 és a 22/2008-as ORFK utasítás83 tartalmazza. A
következőkben az ORFK utasításon keresztül kívánom bemutatni a jogi szabályozást és annak
esetlegesen felmerülő hiányosságait.
4.3.1. Szagmaradványok felkutatása
Az utasítás egyszerűen értelmezi a szagmaradványok esetleges rögzítési helyeit, illetve azok
azonosításra alkalmas minőségét. Az első kérdésünkre, hogy hol találhatóak feltételezhetően a
szagmaradványok, a belső norma alapszintű eligazítást nyújt. A bűncselekmény gondolati
rekonstruálása során feltételezhetővé válik, hogy az elkövető milyen útvonalat járt be, milyen
tárgyakkal érintkezett, illetve, hogy a cselekmény során ez mennyi időt vett igénybe. A
szabályozás első pontjából is kitűnik, a felkutatás során ügyelni kell arra a tényre, hogy ezek a
szagok nem állnak állandóan rendelkezésünkre. A szagok tartósságát egyrészt az elkövető
helyszínen tartózkodásának függvényében kell értelmezni, másrészt figyelembe kell venni a
párolgás törvényszerűségét is. Lényeges probléma, hogy helyszíni szagmaradványok rögzítése
esetén megismételhetetlen eljárásról beszélünk, hiszen nem térhetünk vissza újabb szagrögzítés
céljából, az előbbiekben említett időbeli korlátok miatt. Így megfelelő mennyiségű szagot kell
rögzíteni, ami alkalmas a szagazonosítás többszöri ismétlésére. Példaként egy bolti rablásnál
feltehetőleg a pénztárral szemben tartózkodott az elkövető a leghosszabb ideig, esetleg még a
pultot is érintette. A cselekmény időtartamának hosszúságára vonatkozóan ez esetben,
támaszkodhatunk a tanúk elmondására, vagy a biztonsági kamera felvételére. A szagrögzítés
eredményességének figyelembe vételénél nemcsak az elkövető helyszínen tartózkodásának idejét
kell figyelembe venni, hanem a gyors kiérkezést, mint követelményt is meg kell határozni.84 Így
megfogalmazhatjuk, hogy a hibák száma az időmúlással egyenesen arányos. Tehát minél nagyobb
az időkiesés, annál valószínűbb, hogy nem sikerül megfelelő szagot rögzíteni a helyszínen a
későbbi azonosításhoz. Példánkra visszatérve tehát fontos annak a ténye, hogy mennyi ideig
tartózkodott az elkövető a boltban, hiszen egy ilyen cselekmény akár másodpercek alatt is
elkövethető. Az elkövető a helyszínen mindenhol hátrahagy maga után szagot, azonban mindig a
feltehetően legtöbb szagot tartalmazó helyről kell elvégezni a rögzítést. A nyomképző személynek,
azaz az elkövetőnek, 30 másodpercnél többet kell a helyszínen tartózkodnia, hogy nyomkövető
kutya alkalmazható legyen, illetve szagrögzítésre sor kerüljön.85 Az esetlegesen érintett pult sem
alkalmas arra, hogy pár másodperces érintése után szagmaradványt rögzítsünk róla, azonban
ujj,-és tenyérnyom rögzítésre kerülhet a nyomhordozó felületről. Extrém esetek is előfordultak
már a gyakorlatban mikor pár másodperces érintése a tárgynak alkalmas volt azonosításra,
feltehetően a fokozott szagkibocsátás miatt. Az egyéni szag sikeres rögzítésénél nemcsak a
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közvetlen kapcsolat tényét kell figyelembe venni, hanem annak módját is értékelni kell. A
szaghordozó felület tulajdonságai, ismérvei is befolyásolják a szagmolekulák kötődési idejének
hosszát. Összefoglalóan elmondható, hogy alkalmasabbak a laza, egyenetlen szerkezetű, illetve
porózus felületek szaghordozóként, mint a vegyi anyaggal kezelt vagy sima felületek. 86 Annak
megválaszolása, hogy mennyi ideig alkalmasak szagrögzítésre a szagmaradványok egyrészt az
előzőekben említett időnek is szerepe van, ugyanakkor a szaghordozó felületet ért külső
behatások is szerepet játszanak. Míg az enyhe havazás tartósabban őrzi meg a nyomokat, addig a
jég, illetve az olvadás hamarabb semmisíti meg a szagokat.87 A helyes szagrögzítéshez szükséges
tehát a helyszínre történő gyors kiérkezés, a szakmai felkészültség, illetve a technikai feltételek
megléte.88 Ennek értelmezésében helyes az a megállapítása az utasításnak, hogy amennyiben más
nyom rögzítését nem veszélyezteti, a bűnügyi kutyavezetőnek kell először a bűncselekmény
helyszínére belépnie. Ez azért is fontos követelmény, mert a helyszínen feltételezhető
szagmaradványt óvja az idegen szagokkal történő keveredéstől, ami szintén a szagazonosítás
eredményességét befolyásolhatja a jövőben.89
4.3.2. A szagrögzítés módja
Az ORFK utasítás 3. és 4. pontja tartalmazza a szagrögzítés módját. A szagmaradványokat és a
szagmintákat is speciális standard textil útján kell rögzíteni, melyet a vélt szaghordozó felületre
kell leteríteni és alufóliával lefedni. A kutya azonosító munkáját befolyásolhatja a hosszú időn át
tárolt szagkonzerv, melyben a szagrögzítő textil bedohosodhat. Új szagrögzítő eljárás
kidolgozásával ez a „hibaforrás” is elhárítható lenne. Attól függően, hogy milyen a szaghordozó és
a környezetének tulajdonsága, illetve mekkora az időkiesés legalább 30 percen keresztül kell a
textilt a szagmaradványon tartani.90 Ahhoz, hogy elkerüljük a szagmaradvány idegen szagokkal
történő érintkezését minden esetben csipesszel és gumikesztyűben kell elvégezni a rögzítést.
Mivel a későbbiekben a szagazonosítási eljárás bizonyítékként történő felhasználása lehetséges,
ezért a szagmaradványok pontos rögzítési helyét fel kell tüntetni és bűnjelként kell azokat
lefoglalni. A bűnjelcímkének tartalmaznia kell azt, hogy ki végezte a szagrögzítést, milyen
felületről történt az, illetve milyen bűncselekmény kapcsán. A rögzítésről minden esetben
jegyzőkönyvnek kell készülnie.
4.3.3. Szagminta rögzítése
A szagminta rögzítését, azaz a személyről közvetett vagy közvetlen módon levett egyedi szag
rögzítésének módját az utasítás szintén meghatározza. A nyílt, azaz közvetlen módon történő
szagminta rögzítése meleg, folyóvízben megmosott kézről történik. Az eljárás időtartama 10 perc,
melynek során 2 szagkonzervbe kerülnek a személy szagmintái.91 Az utasítás nem tartalmazza,
azonban fontos kiemelni, azt a tényezőt, hogy nemcsak kézről történhet kizárólag az egyedi szag
rögzítése. A rögzítés helyének meghatározásánál figyelembe kell venni azokat a sajátosságokat is,
hogy mivel foglalkozik az illető (olajjal, festékekkel érintkezik minden nap), hiszen így is
keletkezhetnek olyan zavaró szagok, amik más testrészről indokolják a rögzítés elvégzését. Ilyen
esetekben olyan testfelületre kerül a szagrögzítéshez szükséges textil, amin nem található zavaró
szag (pl.: dezodor, parfüm).92A 22/2008. ORFK utasítás ezzel szemben nevesít olyan eseteket,
amikor nem kerülhet sor szagminta vételére. Ezeket is olyan zavaró szagként értelmezhetjük,
amik befolyásolják a későbbi azonosítás eredményét. Alkoholos befolyásoltság alatt, illetve nők
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esetében menstruáció ideje alatt nem kerülhet sor szagminta rögzítésére.93 A két kizáró okot az
magyarázhatja, hogy alkoholfogyasztás esetén, ahogy a legtöbb vérbe jutó anyag tekintetében is,
az alkohol kiválasztódik a bőrön keresztül, tehát befolyásolhatja az egyén szagát. A másik kizáró
ok magyarázata nőkre vonatkozóan az lehet, hogy a kutyák saját fajtársaik biológiai „üzeneteit”
is azonnal felismerik, és az ember vonatkozásában is képesek erre, tehát ennek ismeretében az
azonosítás eredményére is kihatással lehet a nem megfelelő időben rögzített szagminta. Nem
egyértelmű az utasítás alapján, hogy miért csak ez a két kizáró ok kerül meghatározásra, annak
figyelembe vételével, hogy egyéb hormonális változások, anyagcsere folyamatok is
befolyásolhatják a szagkiválasztás minőségét.
A szagmaradvány rögzítéséről, ugyanúgy a szagminta rögzítéséről is jegyzőkönyvet kell készíteni,
hogy megfeleljen az eljárás jogkövetelményeinek. A szagminta rögzítéséhez a gyanúsított, a
sértett, illetve a tanú beleegyezése szükséges. Ha ez nem történik meg közvetett úton történt
szagminta vételről beszélünk. Ez a következőképpen történhet: a nyomozó szerv lefoglalja azok
tárgyait, ruhadarabjait, akik nem egyeztek bele a közvetlen eljárás lefolytatására. Ez esetben a
szagmintát a szagmaradvány rögzítésénél leírt módon kell rögzíteni, és jegyzőkönyvben
dokumentálni.94
4.3.4. Szagkonzervek tárolása
A szagmintákat is minden esetben ugyanolyan üvegben (szagkonzervben) kell tárolni, mint a
szagmaradványokat. Ezen szagkonzervek megőrzésére vonatkozó szabályok a következők:
szobahőmérsékleten, elkülönítve kell tárolni évjárat, jelleg és beküldő szerv szerint a területi
rendőri szervek bűnügyi technikai osztályán található szagbankokban. Követelmény, hogy a
szagbankként szolgáló helyiség alkalmas legyen 5000 szagkonzerv tárolására, valamint annak
nyílászáróit megfelelő módon biztonságossá tegyék a külső behatolások ellen. A rögzített
szagmaradványokat és szagmintákat 72 órán belül a jegyzőkönyv 3. számú példányával kötelesek
eljuttatni a helyi szervek a szagbankba.
Az elhelyezett szagkonzervek külön szabályok szerint selejtezhetőek. Az általános selejtezési idő 3
év, azonban ismeretlen tettes által elkövetett élet elleni bűncselekmény helyszínén rögzített
szagmaradvány 10 év után kerül megsemmisítésre vagy gyakorlás céljára történő
felhasználásra.95 Nem egyértelmű annak eldöntése, hogy a normaalkotó mi alapján határozta
meg ezeket az időintervallumokat. A gyakorlatban egy 3 éves szag azonosítása az eljárás
rögzítésének módja okán (a speciális standard textil bedohosodása miatt) kérdéses. Nem tudjuk,
hogy ez milyen befolyással van a kutya azonosítási tevékenységére, azonban ha az ember saját
érzékszervével is képes ezt érzékelni, feltehetően a kutya jobb szaglóképességének köszönhetően
sokkal nagyobb arányban, töménységben érzi ezt a szagot. Az azonosítás során valószínűleg
zavaró szagként jelentkezhet a textil bepállása. Arra vonatkozóan sem történtek kísérletek, hogy
egy szag mennyi idő alatt bomlik le az üvegben? Ezek alapján kérdéses, hogy a belső norma mi
alapján határozza meg a selejtezési időt, illetve miért privilegizálja az életellenes bűncselekmény
elkövetése során keletkezett szagmaradványt a többi szagmaradvánnyal szemben? Mitől lesz
alkalmasabb azonosításra, ha más bűncselekmények esetén egy 4 éves szagmaradvány már nem
elfogadható? Az egységes szabályozás kialakítása érdekében véleményem szerint, amíg nem
ismertek a természettudományos kutatások eredményei nem a bűncselekmény minősítéséhez
viszonyítva kellene meghatározni a selejtezési időt.
A szagkonzerválásra vonatkozó tárgyi és technikai feltételeket az utasítás 22. pontja foglalja össze.
A szagmaradványokra és szagmintákra vonatkozó utasításból kiderül, hogy megfelelő
ismeretekkel kell rendelkeznie a bűnügyi technikusnak, hogy a szagokat ehhez mérten rögzítse és
azok később sikeresen felhasználhatóak legyenek a szagazonosítás során. Ha a kutya
szagazonosítás során nem állapít meg azonosságot, annak oka a nem megfelelő helyről, felületről,
és időben rögzített szagmaradvány, illetve szagminta is lehet. Mivel ez a hibalehetőség emberi
tevékenység során keletkezett, véleményem szerint megfelelő odafigyeléssel kiküszöbölhető, és
így a szagazonosítás eredményének hitelessége is növelhető.
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V. Kutatási lehetőségek a szag, mint biológiai anyagmaradvány objektív kimutatására
és azonosítására
Az emberi személyi szagát számos tényező befolyásolhatja: emocionális állapotunk, a
menstruációs ciklus, étkezési szokásaink, egészségi állapotunk, és akár életkorunk is.96 Régóta
ismert tény, hogy számos anya, néhány órás kontaktus után, szagáról megismeri újszülöttjét, és
az újszülött is édesanyját.97 A szúnyogok is szívesen válogatnak a különböző emberek, különböző
kémiai jelzései között.98 Ezek a megfigyelések konzisztensek az „emberi szag egyediségének”
hipotézisével, noha nem igazolják az inter-individuális különbözőségeket. Az analitikai kémiai
kutatások döntően az emberi szag szerves, illó anyagainak (SZIA) kimutatását célozzák. Az
emberi izzadság számos illó anyagok komplex keveréke, rövid- és hosszú láncú
hidrokarbonátokkal, alkoholokkal, karboxil savakkal, ketonokkal és aldehidekkel.99 Azok a
kutatások, melyek inter-individuális, vagy nemek közötti különbségekről számolnak be, általában
igen alacsony mintaszámmal dolgoztak. Nincs adat egy későbbi időpontban történő
reprodukálhatóságról sem. Két tanulmány 50-50 minta feldolgozásáról számol be, az egyik a
kilégzett levegő100, a másik izzadmány101 vizsgálata kapcsán, de egyik sem tárgyalja, hogy a
vizsgálati eredmények mennyire reprodukálhatóak, illetve állandóak az idő múlásával, amely
tényezők az azonosítás alapfeltételeinek tekinthetők. A lehetséges metodikákat illetően a SZIA
komponensek vonatkozásában Curran és munkatársai a headspace szolid fázisú mikroextrakciós
gázkromatográfiát/tömegspektrometriát (SPME GC/MS) ajánlják.102 Az emberi kéz SZIA
vizsgálatát követően, 60 önkéntest vizsgálva, 7 kémiai csoportban (savak, alkoholok, aldehidek,
hidrokarbonátok, észterek, ketonok és nitrogén tartalmú anyagok) 63 variabilis emberi eredetű
alkotórészt tudtak kimutatni, melyek közül 6 magas frekvenciájú variabilitást, 7 közepes
frekvenciájú variabilitást, 50 pedig alacsony variabilitást mutatott.103 Penn és munkatársai
hónalj izzadmányok 10 hetes, nyomonkövetéses vizsgálatát követően 373 azonosított markerről
számoltak be, miáltal igazolhatónak tűnik az individuális és szex specifikus szag „ujjnyomat”. 44
komponens kémiai szerkezetét is sikerült azonosítani.104
Amíg PhD munkám a kriminalisztika, kynológia, laboratóriumi medicina, és a vegyészet
határmezsgyéjén, interdiszciplináris kérdésekre keresi a válaszokat, addig jelen tanulmányban
csak a szagazonosítási módszerek jelenlegi és jövőbeni lehetőségeivel volt módom foglalkozni. Úgy
vélem, hogy a jövőt illetően a szagazonosító kutyák által végzett hazai azonosítási gyakorlat
ehhez megfelelő kiindulási pontként szolgálhat. Nem elméleti, hanem gyakorlati oldalról kutatva
a kérdéskört azt kellene laboratóriumi módszerekkel megvizsgálni, hogy adott szagrögzítő
textilen lévő, szagkonzervben biztosított illó komponensek (azaz amelyekkel a kutya közvetlen
kapcsolatba kerül) milyen összetevőket tartalmaznak, és ezek közül melyek azok, vagy melyek
kombinációja lehet az, ami a kutya általi azonosítást lehetővé teszi. Mindehhez olyan alternatív
mintavételezés és analitikai vizsgálatok szükségesek, melyek a jelenlegi gyakorlathoz applikálva
műszeres konfirmációt tesznek lehetővé.
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Dr. Udvarhelyi Bence: A pénzmosás elleni küzdelem két modelljének bemutatása Svájc és az
Egyesült Államok szabályozásán keresztül
(ME, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Iskola)
1. Bevezetés
A pénzmosás elleni küzdelem napjaink egyik aktuális kérdése. Ennek oka a tisztára mosott
vagyon nagyságában rejlik. Az IMF szerint a pénzmosás mértéke a Föld összes országa egyesített
GDP-jének 2-5%-át teszi ki. Ez évente legalább 590-1500 milliárd USD-t jelent.105 Nyugodtan
mondhatjuk tehát, hogy a pénzmosás napjainkra az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb
üzletággá vált a világon.
A pénzmosás kifejezés minden olyan eljárást magában foglal, amely arra irányul, hogy
lehetetlenné tegye az illegálisan szerzett – bűncselekményből származó – pénz eredetének
azonosíthatóságát, és azt legális forrásból származónak tüntesse fel.106 A definíció jól mutatja,
hogy a pénzmosás egy járulékos bűncselekmény, vagyis mindig van egy olyan alapcselekmény,
amelyből az elkövetőnek illegális jövedelme származik. A leggyakoribb alapcselekmények a
következők: kábítószer-kereskedelem, terrorizmus, fegyverkereskedelem, prostitúció, korrupció,
csalás, hamisítás, nagy összegű lopás, zsarolás, hivatali zsarolás, művészeti és antik értékekkel
történő visszaélés, csempészés, járműlopás, emberrablás, emberkereskedelem, adócsalás.107
Bár a pénzmosás fogalma viszonylag új, maga a tevékenység meglehetősen régi: a bűnös
úton szerzett jövedelem eredetének eltitkolása és törvényesnek feltüntetése mindenkor a
bűncselekményt elkövetett személy menekülését jelentette a leleplezéssel szemben, és egyben
törekvést a bűnösen szerzett pénz megmentése iránt. Az elkövetők tudták, hogy a náluk lévő
haszon felfedezése bizonyíthatja, hogy bűncselekményt követtek el, ezért törekedtek arra, hogy az
így megszerzett vagyont legális forrásból származónak tüntessék fel.108 A pénzmosás legfontosabb
indítóoka tehát az a felismerés, hogy a bűncselekményből származó pénz semmit nem ér, amíg az
eredeti forrását el nem leplezik, vagyis felesleges bűncselekményt elkövetni, ha az abból
származó hasznot az elkövető nem tudja felhasználni.
A hagyomány szerint a pénzmosás kifejezés Al Capone nevéhez kötődik, aki Chicago-szerte
működtetett pénzbedobós, önkiszolgálós mosodákat, és ezek segítségével álcázta
szerencsejátékokból, prostitúcióból, panamázásból és a szesztilalmi törvények megszegéséből
származó jövedelmét. Ez a történet azonban valószínűleg nem igaz, a pénzmosás kifejezés csak
1973-ban jelent meg először nyomtatásban, eredetileg egy, a Watergate-botrányról beszámoló
újságcikkben használták. A cselekmény valószínűleg azért kapta a pénzmosás nevet, mert ez a
kifejezés tökéletesen leírja azt, ami történik, vagyis a bűncselekményből származó piszkos pénzt
különböző ügyletek során addig forgatják, mossák, amíg az legális, tiszta pénzzé nem válik.109
A pénzmosás elleni fellépés fő indoka az a felismerés volt, hogy eredményesebben lehet
fellépni a kábítószerrel kapcsolatos és más súlyos bűncselekmények ellen, ha azt a tevékenységet
is büntetéssel fenyegetik, ha valaki az abból származó jövedelem eredetét eltitkolja, azt legális
forrásból származónak tünteti fel. A szervezett bűnözés ellen csak akkor lehet eredményesen
fellépni, ha a bűnszervezetek anyagi bázisát kísérlik meg elvonni. Az illegális jövedelem nyomon
követése és elkobzása hatékonyabb fegyver lehet, mint a bűnelkövetők bebörtönzése, hiszen az
elkövetők számára nem jelent igazi visszatartó erőt pár év börtönbüntetés, ha közben tudják,
hogy kiszabadulásukkor a bűnösen szerzett pénz biztonságban várja őket, és így nyugodtan
élvezhetik „munkájuk” gyümölcsét.110 A bűnözők a bűncselekmény elkövetése előtt minden
esetben mérlegelik, hogy a bűncselekményből várható haszon meghaladja-e az elkövetés
költségeit, ideértve a lebukás kockázatát és az egyéb szükséges költségeket.111 Ez tehát azt
jelenti, hogy a büntetés mértékének megemelése, és a vagyonelkobzás alkalmazásának lehetősége
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nagyobb elrettentő erőt biztosít, és eredményesebben visszatarthatja az elkövetőt a cselekmény
elkövetésétől.
Az egyes országok pénzmosás elleni politikája alapvetően két pilléren nyugszik. Ez alapján
beszélhetünk a pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és büntetőjogon kívüli, adminisztratív
eszközeiről. A pénzmosás megelőzésében két rendszert különíthetünk el: az amerikai és a
kontinentális típusú rendszert. A két rendszer elsősorban a büntetőjogon kívüli eszközök
tekintetében különbözik egymástól. A továbbiakban ez a két rendszer kerül bemutatásra, két
mintának tekinthető állam, Svájc és az Amerikai Egyesült Államok példáján keresztül.
2. A pénzmosás elleni szabályozás svájci modellje
Svájc központi földrajzi elhelyezkedése, politikai és társadalmi stabilitása, valamint a
liberalizált gazdasági környezete mindig is vonzotta a legális és az illegális tőkével rendelkező
befektetőket. Ehhez járul hozzá a hitelintézeti rendszer fejlettsége, a pénzügyi szervezetek
változatossága, illetve a szigorúnak hitt banki titoktartási rendszer, ami az országot annak a
veszélynek teszi ki, hogy pénzügyi rendszerét pénzmosás céljára használják fel. Svájc azonban
felismerte, hogy ez súlyos károkat okoz az országnak, így szigorú szabályokkal lép fel a
pénzmosás ellen. Svájc pénzmosás elleni politikájának három fő pillére van. Az első a pénzmosási
törvénysértések tág értelmezése, beleértve minden bűntényből származó pénzzel folytatott
tranzakciót. A második a pénzügyi szektor önszabályozó rendszere az állami felügyelettel
kiegészítve, a harmadik pedig a bejelentési kötelezettség.112
2.1. A pénzmosás a svájci Btk.-ban
A svájci büntetőtörvénykönyv (Strafgesetzbuch) 1990-től rendeli büntetni a pénzmosást. A
jogalkotó célja az volt, hogy megfosszák a bűnöző csoportokat a működésükhöz szükséges tőkétől
és megakadályozzák, hogy azt legális vagyonként tüntessék fel.113 A hatályos törvény három
pénzmosással kapcsolatos tényállást tartalmaz. 1990-ben került elfogadásra két tényállás: a
pénzmosás alaptényállása (Geldwäscherei, StGB 305bis cikk), és a pénzügyi ügyleteknél
megkívánt gondosság elmulasztása (Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften, StGB 305ter I.
cikk). 1994-ben került be a tényállásba a pénzügyi ügyletek jelentési joga (Melderecht, StGB
305ter II. cikk), valamint ekkor történt a vagyonelkobzásra vonatkozó szabályok revíziója is (StGB
59. cikk).114
A pénzmosás hatályos tényállása a következő:
Art. 305bis Geldwäscherei
1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die
Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder
annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Mit
der Freiheitsstrafe wird eine Geldstrafe bis zu 500 Tagessätzen verbunden.
Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:
a. als Mitglied einer Verbrechensorganisation handelt;
b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der
Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen
Gewinn erzielt.
3. Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und
diese auch am Begehungsort strafbar ist.
Art. 305ter Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht
1. Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder
übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die
Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
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2. Die von Absatz 1 erfassten Personen sind berechtigt, der Meldestelle für Geldwäscherei
im Bundesamt für Polizei Wahrnehmungen zu melden, die darauf schliessen lassen, dass
Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren.
1. Geldwäscherei. A svájci Btk. szerint pénzmosás miatt az büntetendő, akinek cselekménye
alkalmas arra, hogy megakadályozza az olyan vagyoni értékek származásának megállapítását,
fellelését vagy lefoglalását, amelyekről tudja, vagy tudnia kell, hogy bűntettek elkövetéséből
származnak (StGB 305bis cikk 1.). A svájci Btk.-ban a pénzmosás tényállása a jogszolgáltatás
elleni bűncselekmények címen belül található (XVII. cím). Ebből következik, hogy a
bűncselekmény jogi tárgya a büntető igazságszolgáltatás, a vagyonelkobzás és a nyomozás
eredményességéhez fűződő állami érdek. A pénzmosás elkövetési tárgya a bűntettből származó
vagyoni érték. Vagyon értéknek tekinthető minden olyan dolog, amelynek pénzben kifejezhető
értéke van (leggyakrabban pénz, nemesfém, értékpapír, vagy más vagyoni jogosultság). A
bűncselekményt csak bűntettekből származó vagyoni értékre lehet elkövetni, vagyis a svájci
szabályozás szerint nem minden bűncselekmény lehet alapcselekménye a pénzmosásnak.115 Az
elkövető akkor is büntetendő, ha az alapcselekményt külföldön követték el, feltéve, hogy az az
elkövetés helye szerinti országban is büntetendő (StGB 305bis cikk 3.). A tényállás az elkövetési
magatartásokat nem részletezi, vagyis bármilyen magatartással elkövethető a pénzmosás, amely
alkalmas arra, hogy a vagyoni értékek eredetének megállapítását, fellelését vagy lefoglalását
megakadályozza. A pénzmosás tehát a svájci Btk. szerint veszélyeztetési deliktum, vagyis nem
szükséges, hogy az elkövető a vagyoni érték fellelését vagy lefoglalását ténylegesen
megakadályozza, a bűncselekmény befejezetté válásához ennek absztrakt veszélye is elegendő. A
bűncselekményt a tényállás szerint bárki elkövetheti, a jogtudomány álláspontja szerint azonban
a saját bűncselekmény vonatkozásában elkövetett pénzmosás büntetendősége nem indokolt. A
Szövetségi Bíróság egy döntésében ugyanakkor az alapbűncselekmény elkövetőjének
büntetendősége mellett foglalt állást. A svájci szabályozás szerint a pénzmosást csak
szándékosan, egyenes vagy eshetőleges szándékkal lehet elkövetni, a magyar szabályozással
szemben a gondatlan elkövetés nem büntetendő. Az elkövető szándékának ki kell terjednie arra,
hogy bűncselekményből származó vagyoni értékről van szó, valamint arra, hogy tevékenysége
akadályozza a bűnüldöző hatóságot az eredet kinyomozásában, vagy a vagyoni értékek
megtalálásában illetve elkobzásában. Az alapeset elkövetője három évig terjedő
szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Öt évig terjedő szabadságveszéssel, vagy
500 napi tételig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az elkövető, ha a pénzmosást bűnszervezet
vagy pénzmosás elkövetésére létrejött bűnszövetség tagjaként követi el, továbbá ha üzletszerűen
követi el és nagy forgalmat bonyolít le vagy jelentős haszonra tesz szert (StGB 305bis cikk 2.).116
2. Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. A StGB 305ter I. cikk szerint, aki hivatásszerűen
mások vagyoni értékeinek átvételével, megőrzésével foglalkozik, illetve közreműködik azok
befektetésénél vagy átruházásánál, és az ügyfél azonosítása során az adott körülmények között
megkívánt gondosságot elmulasztja, bűncselekményt követ el, és egy évig terjedő
szabadságvesztéssel, elzárással vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A pénzmosás ezen fordulata
mulasztásos deliktum, elkövetési magatartása a gondossági kötelesség elmulasztása. A
cselekmény különös bűncselekmény, vagyis azt nem követheti el bárki, csak aki személyes
kvalifikáltsággal rendelkezik. A bűncselekmény csak szándékosan követhető el.117
3. Melderecht. A törvény 305ter II. cikke feljogosítja a fent említett személyeket, hogy jelentést
tegyenek a belföldi bűnüldözési hatóságoknak, valamint a törvény által kijelölt egyéb
hatóságoknak, ha a körülmények arra utalnak, hogy a vagyoni értékek bűncselekményből
származnak.118
A bejelentési jog bevezetése mellett 1994-ben a vagyonelkobzásra vonatkozó szabályokat is
jelentősen módosították. A svájci Btk. 72. cikke lehetővé teszi a bűncselekményből származó
vagyon, a bűnszervezetek, valamint a bűnszervezetet támogató személyek vagyonának
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elkobzását. A törvény egy megdönthető vélelmet állít fel, vagyis a bizonyítási teher megfordul, a
gyanúsítottnak kell bizonyítania ártatlanságát.119
Pénzmosás bűntette miatt az első jogerős ítéletet 1991-ben szabták ki. Egy arab országból
származó drogfüggő vádlottnál egy rendőrségi ellenőrzés során 1,8 g heroint és 0,5 g kokaint,
valamint 5000 frankot találtak. A vádlott állítása szerint az összeg a munkabére volt, a hatóság
azonban érthető okokból arra gyanakodott, hogy kábítószer-kereskedelemmel jutott az összeghez.
Erre a vádlott azt válaszolta, hogy egy másik személyre várt, akinek a kábítószert és a pénzt át
akarta adni. Egy óra várakozás után, miközben a kábítószer eladását megkezdte, úgy döntött,
hogy a pénzt és a kábítószert megtartja és továbbáll. Ezt akadályozta meg a rendőrség. A bíróság
döntése szerint a vádlott magatartása a StGB 305bis cikke szerint minősül, mivel alkalmas volt
arra, hogy a vagyonelkobzást megakadályozza.120
A bűnügyi statisztikák a pénzmosási ügyek száma folyamatos emelkedését mutatják. Amíg
1991-ben csak kettő, addig 1997-ben már 57 ítélet született a 305bis cikkben meghatározott
bűncselekmény tárgyában. A jelzett időszakban összesen 243 ítélet született.121
2.2. A pénzügyi szektor védelmére vonatkozó rendelkezések
Svájc pénzmosás elleni küzdelmében kiemelkedő szerepet játszanak a bankok között
létrejött megállapodások, amelyek célja elsősorban nem a pénzmosás magakadályozására,
jelentőségük mégis vitathatatlan. Az első ilyen megállapodásra 1977-ben kerül sor, amelyet 1982ben, 1987-ben, majd 1992-ben módosítottak. A megállapodás rögzítette, hogy a bankoknak meg
kell állapítaniuk az ügyfeleik és a tényleges tulajdonos személyazonosságát. Ezen kötelezettségek
elfogadása önálló kezdeményezésre, nem pedig törvényi előírás hatására történt. A Szövetségi
Bankfelügyelet (Eidgenössische Bankenkommission) 1991-ben és 1998-ben is kiadott
iránymutatásokat, amelyek azonban szintén nem kötelező erejű dokumentumok.122
1997-ben fogadták el a Pénzmosási törvényt, amely 1998. április 1-jén lépett hatályba. A
törvény fő célja az volt, hogy egységes kötelezettségeket írjon elő a pénzügyi intézményrendszer
szereplői számára. A törvény hatálya kiterjed a bankokra, a könyvelőkre, a biztosítókra, az
értékpapír-kereskedőkre, a kaszinókra, az ügyvédekre, a független pénzügyi tanácsadókra, és
minden olyan személyre, akik hivatásszerűen mások vagyoni értékeit elfogadják, megőrzik,
valamint segítenek azokat befektetni. vagy átruházni. A törvény előírja az ügyfél és a tényleges
tulajdonos személyének azonosítását, az adatok megőrzését, a gyanús tranzakciók bejelentését, és
a gyanús vagyon zárolását. Az ügyfelet üzleti kapcsolat létesítésekor, levelező banki kapcsolat
során, valamint 25.000 svájci frankot meghaladó egyedi ügylet esetén kell azonosítani, a
dokumentumokat pedig 10 évig meg kell őrizni. Pénzmosás gyanúja esetén a törvény hatálya alá
tartozó szervezeteknek kötelező bejelentést tenniük. A pénzmosás-bejelentési hatóságot a
Szövetségi Rendészeti Hivatal vezeti. A jelentési kötelezettség megszegése esetén 200.000 frankig
terjedő bírság szabható ki.123
A svájci pénzmosás-bejelentési hatóság évente 700-800
bejelentést kap. A 2001 és 2011 közötti bejelentések számát a
következő diagram mutatja:124
A diagramból jól látszik, hogy a bejelentések száma évről-évre
fokozatosan emelkedik. 2011-ben a bejelentések száma 1625 volt,
amely az előző évhez képes rekord nagyságú, 40,2%-os növekedést
jelent. A bejelentések 66%-a a bankoktól, 23%-a pedig a pénzforgalmi
szolgáltatóktól származott. A hatóság a bejelentések több mint 90%-át továbbította a bűnüldöző
hatóságoknak, vagyis a bejelentések többsége megalapozott volt.125 Ezen adatok is azt
bizonyítják, hogy a svájci rendszer jól működik, hiszen Magyarországon évente több ezer
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bejelentés érkezik a hatóságokhoz, büntetőeljárás kezdeményezésére mindössze néhány esetben
került sor, pénzmosással kapcsolatos elmarasztaló ítélet pedig még nem született.126
Összefoglalva, a svájci szabályozás legfontosabb jellemzője, hogy a büntetőjogi eszközök
mellett kiemelkedő szerepet játszanak az ügyfelek azonosításra és a körültekintő ügyfélkezelésre
(Customer Due Diligence) vonatkozó kötelezettségek. Erre a bankrendszer fejlettsége és a szigorú
banktitok-rendszer miatt van szükség. Svájcban tehát a legnagyobb figyelmet arra fordítják, hogy
a pénzmosást már az elhelyezési fázisban felismerjék, és megelőzzék, s ezzel lehetővé tegyék,
hogy a jól működő bankrendszert ne lehessen pénzmosás céljára felhasználni.
3. A pénzmosás elleni küzdelem őshazája: az Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államokra okkal tekinthetünk úgy, mint a pénzmosás elleni
küzdelem őshazája, mivel 1970-ben az USA-ban született először olyan törvény, amely a
pénzmosással kapcsolatban is rendelkezéseket tartalmazott. Mivel az Egyesült Államok a
szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem által leginkább veszélyeztetett ország, a
pénzmosás elleni fellépés kezdetben elsősorban a szervezett bűnözés és a kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelemhez kapcsolódott. Később azonban a pénzmosás
elleni szabályok komoly segítséget jelentettek a pénzügyi csalások leleplezésében és a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelemben.
Az USA pénzmosás elleni küzdelmének alapjogszabályai az 1970-ben módosított Banki
titoktartásról szóló törvény (Bank Secrecy Act), valamint az 1986-ban elfogadott Pénzmosás elleni
törvény (Money Laundering Control Act). A Bank Secrecy Act (United States Code 31. kötet 5311.
§-tól) a pénzügyi szektor résztvevőinek ír elő speciális kötelezettségeket, a Money Laundering
Control Act (United States Code 18. kötet 1956-1956. §§) pedig a pénzmosás büntetőjogi
tényállását tartalmazza.127
3.1. A pénzmosás büntetőjog tényállása
A pénzmosás büntetőjogi tényállása négy alapesetet különbözetet meg:
1.
2.
3.
4.

Belföldi pénzmosás [Domestic money laundering, 1956. § (a) (1)]
Nemzetközi pénzmosás [International money laundering, 1956. § (a) (2)]
A kormányzat csalárd műveletei [Government sting operations, 1956. § (a) (3)]
Bűncselekményből származó vagyonnal üzérkedés [Trafficking in criminally derived
property, 1957. §].
1. Belföldi pénzmosást követ el, aki tudva, hogy a vagyoni javak jogellenes cselekményből
származnak, pénzügyi tranzakciót végez vagy kísérel meg, ha ezzel büntetendő cselekmény
elősegítésére törekszik, vagy ha a tranzakció célja részben vagy egészben a javak természetének,
eredetének, tulajdonának, őrzési helyének eltitkolása vagy elleplezése, illetve a tagállami vagy a
szövetségi jog által előírt bejelentési kötelezettség kikerülése.
2. Nemzetközi pénzmosásért az vonható felelősségre, aki az Egyesült Államokból, vagy az
Egyesült Államokba pénzeszközt vagy pénzalapot szállít, átvisz, továbbít, ha ezzel büntetendő
cselekmény elősegítésére törekszik, vagy ha a pénzeszköz vagy pénzalap bűncselekményből
származik, és a tranzakció célja részben vagy egészben a javak természetének, eredetének,
tulajdonának, őrzési helyének eltitkolása vagy elleplezése, illetve a tagállami vagy a szövetségi
jog által előírt bejelentési kötelezettség kikerülése.
3. A pénzmosás harmadik fordulata szerint az vonható felelősségre, aki büntetendő
cselekményből származó, vagy büntetendő cselekmények elkövetésére vagy azok
megkönnyítésére használt vagyoni javakkal pénzügyi tranzakciót végez vagy kísérel meg, és ezzel
büntetendő cselekmény elősegítésére, a javak természetének, eredetének, tulajdonának, őrzési
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helyének eltitkolására vagy elleplezésére, illetve a tagállami vagy a szövetségi jog által előírt
bejelentési kötelezettség kikerülésére törekszik.
4. Az 1957. § szerinti bűncselekményt pedig az követi el, aki 10.000 USD értéket meghaladó
és bűncselekményből származó vagyoni javakkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókkal
üzletszerűen foglalkozik, vagy ilyet kísérel meg.
A törvény szerint a pénzmosást meghatározott jogellenes cselekményből (specified unlawful
activity) származó vagyoni javakra lehet elkövetni. Az előcselekmények körét az 1956. § (c) (7)
részletezi, amely több száz bűncselekményt (például kábítószerrel visszaélés, rablás,
emberrablás, zsarolás, kémkedés, szerzői jogok megsértése) sorol fel.128
A pénzmosás bűncselekményét az Egyesült Államokban igen szigorú büntetéssel sújtják. A
büntetés mind a négy alapesetben 20 évig terjedő szabadságvesztés, vagy pedig pénzbüntetés,
amely mértéke a bűncselekménnyel kapcsolatos vagyoni javak értékének kétszerese, vagy
legfeljebb 500.000 USD.
A büntetések mellett szigorú szabályok vonatkoznak a bűncselekménnyel kapcsolatos
vagyon elkobzására is. A bűnügyi statisztikák azt mutatják, hogy évente majdnem ezer embert
ítélnek el pénzmosás miatt az országban, a kiszabott szabadságvesztések időtartama pedig
átlagosan 3 év volt.129 A 2005. évben szövetségi szinten pénzmosás miatt összesen 1075 személyt
ítéltek el, az elkobzott vagyon összege pedig 767,4 millió USD volt.130
3.2. A pénzmosás elleni küzdelem egyéb eszközei az USA-ban
Az 1970-ben módosított Bank Secrecy Act előírja, hogy a bankok és pénzintézetek minden
10.000 dollárt meghaladó tranzakciót kötelesek jelenteni a központi hatóságnak. Ez a Currency
Transaction Reporting (CTR) módszer.
A CTR rendszer jelentősen eltér az európai modelltől. Míg az amerikai szabályozás szerint
a bankoknak meghatározott összeghatár felett mérlegelés nélkül azonosítaniuk kell az ügyfelet és
az így megszerzett adatokat meg kell küldeniük a hatóságoknak, addig a kontinentális
rendszerhez tartozó országokban az azonosítási és a bejelentési kötelezettség elválik egymástól. A
legtöbb európai országban az ügyfél azonosítását meghatározott feltételek megléte esetén
mérlegelés nélkül el kell végezni, bejelentést viszont csak akkor kell tenni, ha az ügylet
pénzmosás-gyanús, aminek az eldöntése a banki alkalmazott feladata. Így tehát nem kerül
minden ügy a bűnüldöző hatóságok elé. Az Egyesült Államokban azonban minden 10.000 USD
feletti tranzakciót jelenteni kell, így a központi hatóságok évente több millió jelentést kapnak. Az
adatok feldolgozása a nagy mennyiség miatt nehézkes, és további problémát jelent az adatok
információszegénysége is. Az amerikai rendszer jellemzője tehát, hogy a bankok közvetlen
felelősségéről a központi hatóságok felelősségére helyezi a hangsúlyt. A banki alkalmazottaknak
nem kell eldönteni, hogy a tranzakció gyanús-e vagy sem, csupán jelentenie kell azt, ha az adott
összeghatárt elérte.131
A pénzügyi szektorban nem csak a bankokat terheli jelentési kötelezettség, hanem azokat a
kereskedelmi tevékenységet végző személyeket is, akik áruk vagy szolgáltatások ellenértékéért
készpénzt fogadnak el. A bejelentési kötelezettség az ország határait átlépő olyan
magánszemélyekre is vonatkozik, akik készpénzt vagy értékpapírokat tartanak maguknál. A
bejelentési értékhatár minden esetben 10.000 USD.132
A törvény által előírt kötelezettség megszegése súlyos szankciókat von maga után. Az
azonosítási és bejelentési kötelezettség elmulasztása 5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy
250.000 USD-ig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, ha pedig egy banki alkalmazott szándékosan
hamis bejelentést tesz, 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, vagy 10.000 USD-ig terjedő
pénzbüntetéssel büntetendő.133
A pénzügyi bűncselekmények üldözésére a pénzügyminisztériumon belül egy speciális
szervezetet hoztak létre Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) néven. E szervezet
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fogja össze a különböző intézményektől kapott információkat és a nemzetközi kapcsolatokban
évente több ezer megkeresést teljesít. A FinCEN feladatai közé tartozik a Bank Secrecy Act
pénzmosás-ellenes rendelkezéseinek érvényre juttatása, a törvény pénzmosás-gyanús tranzakciók
bejelentéséről és a 10.000 dollárt elérő tranzakciók jelentéséről szóló rendelkezéseinek
továbbfejlesztése, valamint a BSA rendelkezéseinek értelmezése. A FinCEN a pénzügyi
szolgáltatók jelentéseiből és egyéb forrásokból egy adatbázist állított össze, amelyet folyamatosan
karbantart, és elérhetővé tesz a szövetségi, állami és helyi hatóságok számára. A szervezet
továbbá jelentéseket készít a pénzmosással kapcsolatos legújabb trendekről és módszerekről,
valamint együttműködik a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.
Szükség esetén a szervezet eljárások kezdeményezésére is jogosult (például pénzbírság kiszabása
céljából).134
A pénzmosás elleni küzdelemben jelentős szerepe van még a Szövetségi Nyomozóirodának
(FBI) is, amely hatáskörébe tartozik több mint 200 szövetségi bűncselekmény, köztük a
pénzmosás nyomozása. A szervezeten belül működik egy különleges pénzmosási egység, amely a
pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket és egyéb pénzügyi adatbázisokat elemzi és vizsgálja.135
Súlyos problémát jelent az ország mérete és pénzügyi rendszerének sokfélesége, amely
megnehezíti az egységes szabályozás kialakítását. A Bank Secrecy Act rendelkezései a bankokra,
a pénzügyi szolgáltatókra, a biztosítóügynökökre és a játékkaszinókra, vonatkoznak, a törvény
hatálya azonban nem terjed ki a pénzügyi szektor egyéb területeire, amelyek szintén
felhasználhatók pénzmosásra. A pénzügyi szektor ezen területei önkéntes alapon, önszabályozás
útján fogadhatnak el speciális pénzmosással kapcsolatos kötelezettségeket (például a Know your
customer vagy a Customer Due Diligence kötelezettségét) ezek azonban nem egységesek, hivatalos
iránymutatások pedig csak néhány területen vannak.136
Az Egyesült Államok pénzmosás elleni rendszerére tehát az jellemző, hogy míg a
büntetőjogi szabályozás igen szigorú (hosszú tartalmú szabadságvesztések kiszabásának
lehetősége, valamint az elkobzásra vonatkozó szigorú szabályok), addig a büntetőjogon kívüli
szabályozás még mindig nem egységes, abban az állami szerepvállalás mellett az önszabályozás
fontos szerepet játszik.137
4. Összegzés
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a két rendszer elsősorban a bejelentési
kötelezettségre vonatkozó szabályok tekintetében különbözik egymástól. Míg az Egyesült
Államokban a bejelentés meghatározott összeghatárt meghaladó ügyleteknél kötelező, addig az
európai országokban a bejelentési kötelezettség csak pénzmosás gyanúja esetén áll fenn. A
pénzmosás felismerése ugyanakkor nagyon nehéz feladat, mivel az elkövetők gyakran bonyolult,
kombinált módszereket alkalmaznak, az egyes pénzmosási technikákat pedig nem lehet taxatíve
felsorolni. A bejelentésre kötelezett intézmények alkalmazottjainak tehát minden esetben
körültekintően kell megvizsgálniuk a gyanúra okot adó tranzakciót. Ennek a problémának a
kiküszöbölése érdekében a legtöbb országban speciális iránymutatásokat tartalmazó
dokumentumokat adnak ki, amelyek segítséget nyújtanak a gyanús ügyletek felismerésében.138
Az Egyesült Államok rendszerében a bejelentéshez nincs szükség a pénzmosás gyanújára, vagyis
a banki alkalmazottaknak mentesülnek az egyes tranzakciók részletes elemzése alól. A rendszer
hátránya azonban az, hogy ily módon a gyanús tranzakciók mellett a teljesen jogszerű ügyletek is
bejelentésre kerülnek, a központi hatóságoknak rendkívül nagy feladatot jelent a valóban
pénzmosással érintett ügyek kiválasztása. A bejelentések nagy száma miatt ugyanakkor a
hatóságok igen leterheltek.
Az Egyesült Államok és Svájc szabályozásának a bemutatása azért lehet hasznos, mivel a
külföldi országok egyes megoldásai a magyar jogalkotó számára is mintát jelenthet. Az USA
szabályozásának az egyik legnagyobb előnye az, hogy büntetőjogi szabályozás igen szigorú, amely
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kellő elrettentő erőt biztosíthat. Pénzmosás miatt hosszú tartalmú, 20 évig terjedő
szabadságvesztés is kiszabható (Magyarországon a büntetési tétel öt évig, minősített esetben
kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés), és igen szigorú szabályok vonatkoznak a
bűncselekményből származó vagyon elkobzására. Hazánkban a vagyonelkobzások száma az
ezredforduló óta fokozatosan emelkedik, azonban a kiszabott vagyonelkobzások aránya még
mindig nagyon alacsony. Emiatt sok bűnöző még mindig úgy gondolja, hogy érdemes
bűncselekményt elkövetni, mivel az esetleges lebukás esetén a néhány éves szabadságvesztés is
könnyebben elviselhető annak tudtában, hogy a bűncselekményből származó haszon a hatóság
elől elrejtve akár kamatozik is.139
Svájc büntetőjogi szabályozásának talán leginkább figyelemre méltó sajátossága, hogy a
jogalkotó a pénzmosást veszélyeztetési deliktumként fogalmazta meg. Megfontolandó lehetne a
hazai törvényhozó számára, hogy az egyes elkövetési magatartások részletezése helyett
bűncselekményt veszélyeztetési deliktumként határozza meg, mivel így a cselekmény nem csak a
taxatíve felsorolt elkövetési magatartásokkal, hanem bármilyen magatartással elkövethető lenne.
Érdemes végül kiemelni, hogy a pénzmosás problémáját nem lehet csak büntetőjogi
eszközökkel megoldani. A pénzmosás elleni küzdelemben a büntetőjogon kívüli eszközöknek kell
nagyobb szerepet játszaniuk, vagyis a pénzügyi rendszert kellene úgy átalakítani, hogy az
országban csak nehezen lehessen pénzt mosni. A pénzmosók ugyanis azokat az országokat
kedvelik, ahol a szabályozás kevésbé szigorú, és a felelősségre vonás kevésbé eredményes, így a
piszkos pénz elkerülhetné hazánkat. A magyar Pénzmosás Elleni Információs Iroda működése
évről-évről nagyobb hatékonyságot mutat, fokozatosan növekszik a büntetőeljárás
kezdeményezése vagy támogatása céljából megküldött bejelentések száma. A svájci pénzmosás
elleni hatóság 90%-os hatékonyságától azonban még nagyon távol vagyunk. Fontos tehát a
büntetőjogon kívüli eszközök folyamatos fejlesztése, javítása és szigorítása, hiszen csak így van
lehetőség a pénzmosás megelőzésére, amely által megvalósulhat a büntetőjog legfőbb elve: a
prevenció.
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Dr. Molnár Dalma: Az európai elfogatóparancs, mint az európai igazságszolgáltatási térség egyik
attributuma
(ME, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
Bevezető gondolatok
Nem szükséges bizonyítani, hogy mennyire felgyorsult és összeszűkült a világ. Nincsenek
áthidalhatatlan távolságok, minden elérhető. A személyek szabad mozgását mind kevésbé
határolják sorompók és vízumok, a divat, az új, a korszerű azonnal „begyűrűzik”, és nem
évtizedes fáziskéséssel érkezik meg állomáshelyére, mint tette akár fél évszázaddal korábban.
Napi természetességű és evidens kifejezéssé, majd gyakorlattá vált a koordináció, a kooperáció,
az együttműködés az élet minden területén. Ez szükségszerű is meg kényszerű is, ha az egyén, a
közösség vagy egy állam nem szeretne izolálódni, lemondani azokról az előnyökről, amelyeket az
együttműködés nyújt vagy nyújthat számára. A tudomány, a gazdaság, a kulturális élet, az
oktatási szféra seregnyi példával szolgál. Az Európai Unióba történő csatlakozások óta pedig az
intézményesített és jogi normákon alapuló integráció parancsló szükséglet, mindennapjaink sine
qua non-ja. Bizonyára több terület is van, ahol az együttműködés tovább bővíthető, a meglévő
szabályozás javítható, pontosítható. Azt azonban senki nem vitatja, hogy a bűnügyi
együttműködés az egyik olyan frekventált terület, ahol – éppen biztonságérzetünk irritációja
miatt is – feltétlenül szükséges a széttagoltság fokozatos megszüntetése. A terrorizmus, a
kábítószer-kereskedelem, a prostitúció, a pénzmosás és hasonló bűncselekmények
„internacionalizmusa” közös, összehangolt és minél gyorsabb intézkedéseket követel. Az európai
büntetőjog kialakítása nem öncélú, a nemzetközi bűnözéssel a nemzeti bűnüldözés és
igazságszolgáltatás nem tudta felvenni a versenyt, a meglévő eszközökkel nem lehetett reagálni.
A bel- és igazságügyi együttműködés utóbbi két évtizede Maastricht óta tagadhatatlan
eredményeket, de messze nem elégséges sikert hozott. A nemzetközi bűnügyi együttműködésben
jelentős fejlődés az 1950-es évektől tapasztalható. Nyilvánvaló, hogy minél kisebb az az
illetékességi terület, amelyen belül érvényesülnie kell egy jogsegélyintézménynek, annál
magasabb eredményességi faktort képes produkálni. Többek között ezért is mondható, hogy az
Unió számára nagy kihívást jelentett egy olyan jogintézmény életre hívása, amely megbírkózik a
feladattal. A területre jellemző reformációs törekvések a kiadatás gyakorlatának kezdetétől jelen
voltak-és a mai napig nem szűntek meg maradéktalanul-, de mindig gördültek akadályok
realizálódásuk elé. Többek között ide sorolható a tagállami szuverenitáshoz való ragaszkodás, a
regionális törekvések, a szükségesség-arányosság tesztjének ismétlődő elvégzése.
Az európai igazságszolgáltatási térség terminusa hallatán talán sokakban felmerül a kérdés, ezen
fogalom létjogosultságát illetően. Egy egységes igazságszolgáltatási térség nyilvánvalóan
feltételezi azon büntető jogszabályok halmazát, melyek mentén a rendszer funkcionál. Ezen
normák az európai büntetőjog alkotóelemei.
Talán azzal lenne a leghelyesebb kezdenem, hogy létezik- e egyáltalán európai büntetőjog és mit
értünk alatta? Azért is helyénvaló a kérdés felvetése, mert amennyiben e fogalomra formáljogi
értelemben tekintünk, a válasz egészen biztosan nem. Az Európai Unió nem rendelkezik
büntetőkódexxel, szupranacionális intézményrendszerrel, mely egészen a nyomozati szakasztól a
büntetés végrehajtásáig érvényre juttatná a közösségi büntetőhatalmat. Való igaz, ebből az
aspektusból tekintve igencsak „hiányos” az európai büntetőjog tárháza. Egyrészről ez a kép
meglehetősen utópisztikusnak mondható és nem is ez a cél.
Másrészről azonban a több mint egy évtizede formálódó szabadság, biztonság és jog térsége
tekintetében számos olyan jogintézmény jelent meg és van kialakulóban, amely miatt helyénvaló
e kifejezés használata és valóra fog válni a közös európai igazságszolgáltatási térség, ahol a
nemzeti rendvédelmi és igazságügyi szervek megbízhatnak és számíthatnak egymásra. A
térségnek számos már kialakult szegmense közül az európai elfogatóparancs jogintézménye kerül
bemutatásra és annak lényegi magvát képező kölcsönös elismerés elve. Európai büntetőjogról
sem igazán lehet beszélni a kölcsönös elismerés elve nélkül, hiszen e kettő szorosan
összekapcsolódik.
Az 1999-es tamperei csúcsértekezleten fogalmazták meg először a kölcsönös elismerés elvét,
amelynek megjelenésével egy új korszak datálható az együttműködésben. Pozitív jogi
megoldásként először ezt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat ismerte el.

114

Írásom során először történeti áttekintést kívánok adni arról az útról, amely az európai
elfogatóparancsról szóló kerethatározat realizálása felé vezetett, majd a fellelhető legnagyobb
horderővel bíró változásokról. A dolgozat további részében ismertetésre kerülnek az európai
elfogatóparancsról szóló kerethatározat rendelkezései, különösen annak jellemzői, elméleti
megalapozottsága, majd ennek gyakorlati megvalósulása, azok a tendenciák, amelyek a fejlődés
irányába mutatnak, és az ezekkel kapcsolatban felmerült aggályok mind a jogalkotók, mind a
jogalkalmazók szemszögéből. Fő témául azért ezt az intézményt választottam, mert túlnyomó
részben ezen keresztül valósul meg jelenleg a az Unió terrénumában az igazságügyi
együttműködés és jól példázza a felmerült pozitívumokat és negatívumokat egyaránt.
Dolgozatom aktualitását egyrészről az adja, hogy az elfogatóparancs intézménye ugyan már 2004ben hatályba lépett, de egy jogintézmény – különösképpen ha az egy uniós jogintézményről lévén
szó – sok időnek kell eltelnie ahhoz, amíg fel lehet mellette sorakoztatni példákat a
joggyakorlatból illetve szemléltetni lehet átültetését a nemzeti jogba és az ezzel kapcsolatban
felmerült aggályokat. Másrészről a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta közel három év telt
el, lényeges módon átalakítva az Unió intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusát.
A dolgozat során továbbá az ismétlődően felmerülő kölcsönös bizalmatlanság okait keresem és
javaslatot teszek a megoldásra, konklúzióim között pedig megoldási javaslatot teszek a felmerült
problémákra.
A kölcsönös elismerés elve
Az Európai Gazdasági Közösség létrejöttekor az alapítószerződésekben még nem szerepelt a belés igazságügyi együttműködés célja. Eredetileg a közös piac kialakítását fogalmazták meg,
megvalósulásához pedig elengedhetetlen volt az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad
mozgásának korlátozásmentes áramlása. Ahogyan az integrációs szintek a szabadkereskedelmi
övezettől haladtak az egységes piac felé, egyre jobban realizálódott az együttműködés a
büntetőjog területén is. Az Európa Tanács intézményi keretei között jött létre Európában a
nemzetközi bűnügyi együttműködés az 1950-es években. Nagy lépést jelentett 1992-ben a
Maastrichti Szerződés, amely intézményesítette a bel-és igazságügyi együttműködést az Európai
Unió harmadik pillérében. 1997-ben az Amszterdami Szerződés jelentős módosításokat hozott
mind az uniós szerződés szerkezetében, mind tartalmában. Új célkitűzésként fogalmazta meg a
szabadságon, biztonságon és a jog térségének érvényesülésén alapuló uniót. 1999. október 15-16án Tamperében rendkívüli ülést tartottak, amelynek alkalmával először itt neveztek ki egy
kifejezetten ezzel a területtel foglalkozó európai biztost. De leginkább azért jelentős a tamperei
csúcs, mert itt fogalmazták meg először a kölcsönös elismerés elvét, mint a szabadság, biztonság
és jog érvényesülésének térségének sarokkövét. A kölcsönös elismerés elve az áruk szabad
mozgásával kapcsolatos 1979-es Cassis de Dijon ügyben140 jelent meg először a közösségi jogban
és az egyik legmeghatározóbb elvé nőtte ki magát a közösségi alapszabadságok megvalósulása
során.141
Ezen jogesetre támaszkodva került kidolgozásra „a büntetőhatározatok szabad forgalmának
eszméje”, amelynek lényege, hogy ha az Európai Unió területein, az egyik tagállam illetékes
szerve – igazságszolgáltatási kérdésben - jogszerű határozatot hoz, az minden Uniós tagállamban
jogszerűnek és végrehajthatónak minősül, ami tulajdonképpen az exequator eljárást pótolja
alapelvi szinten. A Tanács és a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szabályozás
megbízhatóságát, színvonalát és hatékonyságát, továbbá szorgalmazza a jogharmonizációt.142 Az
elv a közösségi alapszabadságok megvalósítása során fokozatosan az egyik legfontosabb
szabályozó elvvé nőtte ki magát. Lényegében egy új, közösségi jogharmonizációs technikává vált.
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Tagadhatatlan, hogy a kölcsönös elismerés elvének alapelvként való bevezetése kemény
ellenállásokba ütközik. Amikor dönteni kell, hogy az elv mentén bizalmat szavazunk-e a másik
államnak vagy sem, nagyban függ a segítséget kérő államtól. Európa szerte egy Európai Unió
ellenes hozzáállás figyelhető meg a nacionalista pártokon belül. Álláspontjuk szerint azokat a
pénzügyi problémákat, amelyektől például Spanyolország, Olaszország, és Görögország is
szenved, nem lehet uniós szinten megoldani, ez maradjon az ő gondjuk. Ebből a hozzáállásból
tisztán kirajzolódik, hogy legszívesebben visszatérnének a nemzetállami szinthez. Többek között
ezért sem állapítható meg, hogy várható-e előrelépés az integrációs szintekben, vagy az integráció
megtorpan és vissza is kapcsol egy fokozatot.143
Amikor a kölcsönös elismerés elvének gyakorlati érvényesüléséről beszélünk, ezt az európai
elfogatóparancs relációjában tehetjük. Ugyanis ez az egyetlen jogintézmény, amelynek létezik egy
már kialakult joggyakorlata. A kölcsönös elismerés elvének mentén létrejött további
jogintézmények átültetése nem történt megfelelően, továbbá széles körben nem is alkalmazzák
őket, ezért sincs igazán az európai igazságszolgáltatási térséget illetően relevanciája.
Nyilvánvaló, hogy keletkezett egy űr a kölcsönös elismerés elvének elméleti és gyakorlati oldala
között.144
A könnyebb megközelítést a kölcsönös elismerés elve jelenti, mert nyilvánvalóan nem igényel
semmilyen harmonizációs vagy együttműködési tevékenységet. Azonban elképzelhetetlen a
kölcsönös elismerés az igazságügyi hatóságok között egy előzetes és mélyreható büntetőjogi
törvénykezést érintő harmonizáció nélkül. Ugyanakkor csak a tagállamok közötti - a nemzeti
jogrendszerek alapvető hasonlóságainak a felismeréséből és egy erős és megalapozott
együttműködés irányából ható törekvésből fakadó - kölcsönös bizalom teheti a kölcsönös
elismerés elvét hatékonnyá. Máskülönben ez a különbözőség könnyen bizalmatlansághoz
vezethet és alapul szolgálhat az együttműködés visszautasításához, mint ahogy az már több
alkalommal is megtörtént.145
Az európai elfogatóparancs
Az uniós kiadatási gyakorlat megreformálásának témájában való döntés nem nevezhető
akadályoktól mentesnek, a kormányközi együttműködés és az ebből következő egyhangúság
követelménye miatt. Ezért csak hosszas tárgyalási folyamat eredményeként születhetett döntés.
Az 1999-es tamperei csúcsértekezleten születtek meg az első komolyabb lépések a kiadatás uniós
„lecserélésére”. Kimondták, hogy a bűnügyi együttműködés alapjának kell tekinteni az
igazságügyi hatóságok által hozott határozat automatikus és kölcsönös elismerését, amely
kritériumnak a kiadatás nem felel meg. A 2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült
Államokat ért terrortámadás jelentősen felgyorsította az egységes igazságszolgáltatási térség
kialakításához vezető folyamatokat. A Bizottság 2001. szeptember 19-én javaslatot tett az európai
elfogatóparancsra, a Tanács már december 6-7-én elfogadta az intézmény bevezetését. Ami
igencsak gyors eredményként könyvelhető el, és ami jól mutatja ennek sürgősségét és
szükségességét.
A bevezetése kerethatározati formában történt annak ellenére, hogy a bűnügyi együttműködés
területén az egyezmény a megszokott. Az eltérés mégis azért volt indokolt, mert így a ratifikációs
folyamat számottevően rövidebb lett és a tagállamoknak is nagyobb teret engednek, hogy az
alkalmazást a saját jogrendjüknek legmegfelelőbb módon alakíthassák ki.146
2002. június 13-án fogadta el a Tanács az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti
átadási eljárásokról szóló kerethatározatot, amely 2004. január 1-jén lépett hatályba. A
tagállamoknak ezen határidőig kellett az új szabályozást átültetni belső jogukba, habár ennek a
kötelezettségnek öt tagállam nem tett időben eleget. Azon tagállamok, amelyek újonnan
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csatlakoztak az Európai Unióhoz, a kerethatározatban szereplő szabályokat a csatlakozásuk
napjától alkalmazták. A kerethatározat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette
valamennyi, a határozat 31. cikke 1. bekezdésében meghatározott korábbi, az Európai Unión
belüli nemzetközi jogsegélyről szóló egyezmény.147 A kerethatározat értelmében maga a kiadatási
eljárás, mint olyan fennmarad, de csak harmadik országokkal való bűnügyi együttműködés
során.
Olyan jogintézményre volt szükség, amely teljes mértékben helyettesíteni tudja a kiadatási
rendszert, és képes arra, hogy leküzdje annak felmerült hiányosságait. Ezért nem tettek
különbséget a büntetőeljárás lefolytatása és a büntetés-végrehajtás céljából kibocsátott
elfogatóparancs között, ugyanis a kiadatás helyettesítése céljából született meg, így az azáltal
betöltendő összes funkciót el kell tudni látnia.
A terhelt felkutatására, őrizetbe vételére, illetve átadására szolgál, - ahogyan az a gyakorlatban
is zajlik, egységes folyamatként szabályozza - míg a kiadatás külön kezeli ezeket.148
Jogi alapja a Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról149, fogalma: ”az európai elfogatóparancs egy
igazságügyi hatóság által hozott olyan, meghatározott formai és tartalmi követelményeknek
megfelelő határozat, amelyet valamelyik tagállamban bocsátanak ki annak érdekében, hogy egy
másik tagállam a keresett személyt elfogja és a kibocsátó hatóságnak átadja.”150 A kerethatározat
már a terminológiájában is érzékeltetni próbálja: nem kiadatásról, hanem átadásról van szó.
„Célja a keresett személynek az egyik tagállamból a másik tagállamba büntetőeljárás
lefolytatása, vagy szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés
végrehajtása végett történő kényszerátadása. ” Minden tagállam az elfogatóparancsot ugyanazon
az egyszerű formanyomtatványon adja ki, ami felgyorsítja az eljárás és a fordítást is
megkönnyíti.151
Tehát az elfogatóparancs alkalmazásáról az igazságügyi hatóságok döntenek, ezáltal kiiktatták a
politikai elem problematikáját, a végrehajtó hatalom szerepe redukálódott a továbbítás
megkönnyítésére vagy teljesen megszűnt. Mivel a végrehajtó hatóság szerepében fellépnek, ezért
az érdemi döntéshozatalban nem lehet teljes mértékben mellőzni jelenlétüket. A határozatok
meghozatalában a bírói és ügyészi hatóságok mellett adminisztratív funkciójuk maradt meg; ide
sorolható az elfogatóparancs továbbítása, fordítása és egyéb technikai feladatok. Döntési
jogkörükkel csak akkor élhetnek, ha közreműködésük valószínűsíthetően eredményesebbé teszi
az eljárást. A kerethatározat a tagállamokra bízza a központi hatóság kiválasztását, amely
betudja tölteni ezt a szerepet. A jövőre nézve ezért az lenne a kívánatos, ha olyan egységes
formátumú elfogatóparancs kerülne kidolgozására, amely lehetővé teszi, hogy a döntés az ügyészi
és bírói hatóság kizárólagos kompetenciájába tartozzon.
A főbb kiadatási elvek módosítása
A legfontosabb előrelépés (a kiadatási eljáráshoz képest) bizonyos elvek teljes illetve részleges
eltörlésében van; mint a kettős inkrimináció, a specialitás elve és saját állampolgár kiadatásának
tilalma. Ugyanis a kiadatási eljárásban ezek megléte eljárási akadályt képezett, a legnagyobb
arányban ezek miatt hiúsult meg a kiadatás.
A kettős inkrimináció elve
A kettős inkrimináció általánosságban azt jelenti, hogy a kiadatás az egyik állam részéről akkor
teljesíthető, ha az adott cselekmény mindkét állam részéről büntetendő, de fogalmát két féle
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értelemben is szokták használni. In abstracto értelemben mindkét államban bűncselekménynek
kell minősülnie. A megnevezésnek nem kell azonosnak lennie, és a tényállásnak sem, csak a
lényeges elemeknek kell megegyezni. Ennél a kategóriánál csak az objektív oldal megléte
szükséges, a szubjektív, személyi feltételek nem tárgyai a vizsgálatnak. In concreto értelemben
már nem elegendő, hogy mindkét állam büncselekménnyé nyilvánítsa a cselekményeket, hanem a
személyi oldalt is vizsgálni kell. Kiadásra tehát csak akkor kerülhet sor, ha a bűncselekmény
személyi feltételei is meg vannak, az az, hogy nem áll fenn büntethetőséget kizáró vagy
megszüntető ok. Az európai elfogatóparancs a kettős inkriminációnak absztrakt formáját törli el.
Ennek a megállapítása viszont alapos vizsgálatot igényel a megkeresett ország hatósága részéről,
ami majdnem egy büntetőeljárás lefolytatásával megegyező terjedelmű. Pontosan emiatt az
időtényező miatt döntöttek az elfogatóparancs megalkotásánál ezen szempont eltörléséről.152
Ez a feltétel a kiadatási eljárásoknál jelentős akadályt képezett és az esetek többségében ezért
nem tudták érvényre juttatni az államok büntetőhatalmukat. Csupán azt a feltételt szabja meg a
kerethatározat, hogy a bűncselekmény kerethatározatban meghatározott bűncselekményi körbe
tartozzon és a megkereső tagállam joga szerint legalább három évi szabadságvesztéssel vagy
szabadságelvonással legyen büntetendő.153 A megkereső állam joga szerint olyan
bűncselekmények esetén bocsátható ki, amelyeknél a kibocsátó tagállam joga szerint a büntetési
tétel felső határa legalább tizenkét havi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó
intézkedés időtartama legalább négy hónap.154
Azon bűncselekmények esetén, amelyek büntetési tételének felső határa a kibocsátó tagállam
joga szerint nem éri el a három évi szabadságvesztés büntetést, illetve a fel nem sorolt
bűncselekmények esetén továbbra is vizsgálni kell a kettős büntethetőség meglétét.
A 2. cikk 2. bekezdések listája tartalmazza azon bűncselekmények (itt talán a
bűncselekménycsoportok elnevezés helyesebb volna) körét (pl. bűnszervezetben való részvétel,
terrorizmus, emberkereskedelem kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,
emberrablás) amelyek esetén a tagállamnak a kibocsátótól kért átadást nem tagadhatja meg, és
azon bűncselekmények körét illetően nem sorolhatóak ebbe a (jogalkalmazásnak meglehetősen
tág teret engedő) körbe, a kettős inkrimináció elve léphet életbe, amit főszabályként még a
kerethatározat–tervezet elkészítésekor el kívántak törölni. Ez a szakasz az automatikus
elismerést akadályozza, ami abból a természetes jelenségből következik, hogy a tagállamok
büntető jogrendszere eltérő jogelveken nyugszik. Így a tagállamok a 2. cikk 2. bekezdésében
foglaltakon kívül bármikor hivatkozhatnak a kettős inkrimináció követelményére. Azonban a fent
említett cselekmények tekintetében ez a lehetőség akkor sem áll fenn ha az az adott jogrend
elveivel nem egyezik. A kettős inkrimináció elvét erősíti továbbá a 3. bekezdés is, miszerint a
Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag bármikor
határozhat úgy, hogy a (2) bekezdésben foglalt listát további bűncselekményfajtákkal bővíti. A
Bizottságnak a jogköre, hogy megvizsgálja a lista bővítésének vagy módosításának
szükségességét. A még lefedetlen területre rámutatva egyre felvetődik a büntetőjogi
jogharmonizáció igénye.
Léteznek olyan álláspontok a szakirodalomban, amelyek szerint a tagállamok a kerethatározat
implementációja során ugyan bekategorizálják a bűncselekményi kört, de ez nem elégíti ki a
jogbiztonság követelményét, a büntetőjog kiszámíthatóságát, világosságát sérti.155
Véleményem szerint ez valóban helyénvaló megállapítás, hiszen egyik jogágban sem bír akkora
jelentőséggel a kiszámíthatóság, egyértelműség követelménye, mint a büntetőjogban, ugyanis itt
a személyeket nem csak vagyoni jogaikban, hanem személyi szabadságukban is korlátozni lehet.
Ezért is kiemelten fontos a precíz megfogalmazás. Viszont ha kilépünk a tagállami keretek közül,
meglehetősen nehéz ennek a kritériumnak megfelelni, gondoljunk itt csak az értelmezésbeli,
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fordítási eltérésekre, ugyanis elképzelhető, hogy a tényállási elemek teljesen fedik egymást, de
például más a bűncselekmény elnevezése. Ezért is tűnik a kategorizálás az egyetlen járható
útnak.
Saját állampolgár kiadatásának tilalma
Amennyiben saját állampolgárukat kell átadni, akkor sem tagadhatják meg az elfogatóparancs
végrehajtását. A tilalom a kiadatási eljárásnál a végrehajtás jelentős akadályát képezte.
Eltörlésének dogmatikai alapja az egységes igazságügyi térség kialakítása és az uniós polgárság
elve. A kerethatározat az uniós polgárság tényére helyezi a hangsúlyt a terhelt társadalomba való
könnyebb visszailleszkedése érdekében. Főszabály szerint ott kell bíróság elé állnia, ahol a
cselekményt elkövette, viszont megfelelő figyelmet szentelnek a minél sikeresebb
reintegrációnak. A cél eszerint az, hogy a büntetés végrehajtása abban az államban történjen,
ahol a legnagyobb valószínűséggel képes visszailleszkednie a társadalomba.
A szabályozásból kiderül, hogy az átadás során elsősorban nem az állampolgárság tényét kell
figyelembe venni, hanem a tényleges lakóhelyet. A közös európai térség koncepciójából kiindulva
az uniós polgár bárhol letelepedhet és beilleszkedhet a társadalomba és ha a jogalkalmazó csupán
az állampolgárságot vizsgálná, megtörténhetne, hogy a terheltet egy olyan országba adnák ki,
ahol gyengébbek vagy teljesen megszűntek a társadalmi kapcsolatai és a büntetés végrehajtását
követően csökken a sikeres reintegráció esélye.
Specialitás elve
A specialitás elvének eltörlése szignifikáns változást jelent a kiadatáshoz képest, hiszen az
alapján csak azért a cselekményért lehetett felelősségre vonni a terheltet, amelyért eredetileg a
kiadatásra került sor illetve amihez az adott személy hozzájárult. A 27. cikkely a tagállamok
számára biztosít egy olyan opciót, hogy ezen garanciális védelemről előre lemondjanak, azon
tagállamukkal való kapcsolatukban, amelyek az erre vonatkozó nyilatkozatot szintén
megtették.156
Kötelező és fakultatív megtagadási okok rendszere
Az európai elfogatóparancs szabályozása a tagállamok közötti nagyfokú bizalomra épül.157
Aminek némileg ellentmond, hogy az elfogatóparancs számos kivételt enged az átadás alól.
Azon bűncselekmények esetén, amelyek büntetési tételének felső határa a kibocsátó tagállam
joga szerint nem éri el a három évi szabadságvesztés büntetést, illetve a fel nem sorolt
bűncselekmények esetén továbbra is vizsgálni kell a kettős büntethetőség meglétét. Anyagi jogi
indokra hivatkozással akkor lehet megtagadni az elfogatóparancs végrehajtását, ha az az adott
ország területi hatályán kívül esik. Ez akkor fordulhat elő, ha a megkeresett állam másként
szabályozza a hatáskör kérdését, mint a megkereső állam.
A végrehajtó tagállam igazságügyi hatósága (a továbbiakban „végrehajtó igazságügyi hatóság”) az
alábbi esetekben tagadja meg az európai elfogatóparancs végrehajtását:158
1.

ha az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény a végrehajtó tagállamban
közkegyelem alá esik, és ennek az államnak saját büntetőjoga szerint joghatósága van a
bűncselekmény üldözésére;

2.

ha a végrehajtó igazságügyi hatóság rendelkezésére álló információkból az derül ki, hogy
a keresett személyt valamely tagállam ugyanazon cselekményért már jogerősen elítélte,
feltéve, hogy elítélése esetén a büntetést már végrehajtották, végrehajtása folyamatban
van, vagy az ítélkező tagállam joga szerint az már nem hajtható végre;

3.

ha az a személy, aki ellen az európai elfogatóparancsot kibocsátották, a végrehajtó állam
joga szerint életkora miatt büntetőjogi felelősségre nem vonható az európai
elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekményért.
A végrehajtó igazságügyi hatóság az alábbi esetekben tagadhatja meg az európai elfogatóparancs
végrehajtását:159
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1.

ha a 2. cikk (4) bekezdésében említett esetek egyikében az európai elfogatóparancs
alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó tagállam joga szerint nem bűncselekmény;
azonban nem tagadható meg az európai elfogatóparancs végrehajtása adókkal és
illetékekkel, vámokkal és devizával kapcsolatos ügyekben azon az alapon, hogy a
végrehajtó tagállam joga nem ír elő ugyanolyan adót vagy illetéket, vagy nem tartalmaz
ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- és devizaszabályozás
terén, mint a kibocsátó tagállam joga;

2.

ha az európai elfogatóparancsban érintett személy ellen a végrehajtó tagállamban
ugyanazon cselekmény miatt, amelyen az európai elfogatóparancs alapul, büntetőeljárás
van folyamatban;
ha a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságai úgy határoztak, hogy nem indítanak
büntetőeljárást vagy megszüntetik azt az európai elfogatóparancs alapjául szolgáló
bűncselekmény tekintetében, vagy ha egy tagállamban a keresett személy ellen
ugyanazon cselekmény miatt jogerős határozatot hoztak, ami a további büntetőeljárás
akadályát képezi;

3.

4.

ha a végrehajtó tagállam joga szerint a büntethetőség vagy a büntetés elévült, és a
cselekmények e tagállam büntetőjoga szerint saját joghatósága alá tartoznak;

5.

ha a végrehajtó igazságügyi hatóság rendelkezésére álló információkból az derül ki, hogy
a keresett személyt egy harmadik állam ugyanazon cselekmény miatt jogerősen elítélte,
feltéve hogy elítélése esetén a büntetést már végrehajtották, végrehajtása folyamatban
van, vagy az ítélkező állam joga szerint az már nem hajtható végre;

6.

ha az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó
intézkedés végrehajtása céljából bocsátották ki, amennyiben a keresett személy a
végrehajtó tagállamban tartózkodik, amelynek állampolgára vagy lakosa, és ez az állam
vállalja, hogy saját hazai joga szerint végrehajtja a büntetést vagy a szabadságelvonással
járó intézkedést;
ha az európai elfogatóparancs olyan bűncselekményre vonatkozik, amelyet:
a) a végrehajtó tagállam joga szerint egészben vagy részben a végrehajtó tagállam
területén vagy a végrehajtó tagállam területeként kezelt helyen követtek el; vagy

7.

b) a kibocsátó tagállam területén kívül követtek el, és a végrehajtó tagállam joga nem
teszi lehetővé a büntetőeljárás lefolytatását ilyenfajta bűncselekményekre nézve, ha
azokat a területén kívül követték el.
Megtagadásról szóló határozathozatalnál a tagállamok részéről az indokolás kötelező. A
lehetséges megtagadási okok közül akár többet is megjelölhetnek.160 Azon tagállamok részére,
amelyek végrehajtják az elfogatóparancsot, bizonyos feltételek fennálláskor mérlegelési jogot
biztosít az egyezmény.161 A megtagadási okok körét azonban egyes tagállamok a nemzeti jogba
való átültetéskor kibővítették.
A terhelt felkutatása, kihallgatása őrizetbe vétele, átadása
A kibocsátó hatóság rendelkezhet úgy, hogy egy figyelmeztető jelzést tesz közzé a Schengeni
Információs Rendszerben az átadási eljárás megkönnyítése végett. Ez különösen akkor bír
jelentőséggel, ha pontosan nem határozható meg a keresett személy tartózkodási helye. A
kibocsátó hatóság ugyanakkor dönthet úgy is, hogy az európai elfogatóparancsot az Európai
Igazságügyi Hálózat biztonságos rendszerein továbbítja vagy igénybe veheti az Interpol
szolgálatait is.162
Mielőtt határozatot hoznának, a terhelt kihallgatását igazságügyi hatóság végzi, a megkereső
bíróság tagállamának joga szerint kijelölt másik személy segítségével.
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A kihallgatás a végrehajtó tagállam joga szerint, illetve a kibocsátó és a végrehajtó tagállam
közötti megegyezés alapján történik.163 Az illetékes végrehajtó igazságügyi hatóságnak lehetősége
van arra, hogy megbízza az államának egy másik igazságügyi hatóságát, hogy részt vegyen a
kihallgatásban.
Ha büntetőeljárás lefolytatása céljából bocsátják ki az elfogatóparancsot, a végrehajtó tagállam
hozzájárulása szükséges a keresett személy kihallgatásához vagy ideiglenes átadásához, ennek
feltételeit a kibocsátó és a végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságai együttesen határozzák meg.
Ezen eljárás során meg kell adni a lehetőséget, hogy a keresett személy visszatérhessen a
végrehajtó államba és ott részt vehessen az átadási eljárás keretében folytatott bírósági
tárgyalásokon.
A határozathozatalra és végrehajtásra is konkrét határidők vonatkoznak, ami jelentősen
felgyorsította az eljárást a kiadatáshoz képest. Az első és a legfontosabb az eljárás
soronkívülisége. Ha az átadásba a keresett személy beleegyezett, tíz nap a határozathozatal
határideje. Ha nem egyezett bele, akkor hatvan nap, ezek a határidők indokolt esetben
meghosszabbíthatók, harminc nappal.164 Mellőzhető a terhelt beleegyezése és a meghallgatása
olyankor, ha megszökött az őrizetből vagy feltételes szabadlábra helyezése esetén nem teljesítette
a számára előírt feltételeket.
Az érintett személlyel az átadását megelőzően elkövetett olyan bűncselekmények miatt, amelyek
az átadás alapjául szolgáló bűncselekményekkel nem hozhatók összefüggésben büntetőeljárást
indítani és elítélni sem lehet.165
Előfordulhat az, hogy mind a megkereső, mind a megkeresett állam hatóságai előtt folyik vagy
folyt eljárás a terhelt ellen, de különböző bűncselekmények miatt. Párhuzamos eljárásoknál
mindkét országnak együtt kell működnie a sikeresebb és gyorsabb megvalósítás érdekében,
ilyenkor a többszöri átszállítások helyett indokolt lehet a tárgyalás tartása
video-konferencián keresztül vagy egyéb eljárást megkönnyítő mód alkalmazása.
Ha úgy bocsátják ki az elfogatóparancsot büntetés végrehajtása céljából, hogy a megkeresett
államban még folyik az eljárás, először ennek kell lezárulnia, majd sor kerület a végrehajtásra.
A végrehajtó tagállam viseli azokat a költségeket, amelyek a területén az európai elfogatóparancs
végrehajtása során merülnek fel. Minden egyéb költséget a kibocsátó tagállam visel.166
Azt az időt, amit a keresett személy őrizetben, vagy átadási letartóztatásban töltött el, be kell
számítani a kiszabott szabadságvesztés időtartamába.167 Az átadást kivételes esetben súlyos
emberiességi okokból ideiglenesen fel lehet függeszteni. Ilyenkor a végrehajtó és a kibocsátó
igazságügyi hatóság egy új időpontban állapodik meg, és az átadásra az új időpontot követő tíz
napon belül sort kell keríteni. Abban az esetben, ha határidőn, illetve a meghosszabbított
határidőn belül sem kerül sor az átadásra, akkor az érintettet szabadon kell engedni.168
Amennyiben egy tagállamot megfelelően tájékoztattak a keresett személyről, az európai
elfogatóparancs meglétéről, az elkövetett bűncselekményről és az üggyel kapcsolatos valamennyi
körülményről, a tagállam engedélyt adhat az érintett személynek az állam területén belül történő
átszállítására.
Feltételként szabható saját állampolgár esetén, hogy miután az érintettet kihallgatták szállítsák
vissza acélból, hogy a kibocsátó tagállamban vele szemben kiszabott szabadságvesztés-büntetést
ott töltse le.169
Ha valakit európai elfogatóparancs alapján fognak el a végrehajtó igazságügyi hatóság a nemzeti
jogával összhangban dönt arról, hogy továbbra is őrizetben tartják-e, tájékoztatja az érintettet a
vele szemben folytatott eljárásról és az elfogatóparancs tartalmáról.170 Az őrizetbe vett személyt
megilleti az a jog, hogy azon tagállam joga szerint, amelyben fogva tartják védőt, vagy
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amennyiben szükséges tolmácsot vegyen igénybe.171 Az őrizetbe vett személy nyilatkozhat arról,
hogy az európai elfogatóparancsban foglaltak alapján átadásába beleegyezik-e vagy sem. Fontos,
hogy a beleegyezés önkéntes legyen, és az érintett személy legyen tisztában az esetleges
jogkövetkezményekkel, valamint hogy a belegyezést jegyzőkönyve foglalják.172 Ha nem, megilleti
az a jog, hogy a végrehajtó tagállam nemzeti joga szerint kihallgassa, még mielőtt meghozná az
átadásáról szóló határozatot.173 Ennek keretében a végrehajtó hatóság bármikor információ vagy
bizonyíték átadását kérheti a kibocsátó hatóságtól, valamint kérheti, hogy a végrehajtó hatóság
döntsön azon tárgyak lefoglalásáról és átadásáról, amelyek az eljárás során bizonyítékként
felhasználhatók, vagy amelyeket az érintett személy a bűncselekmény elkövetésének
eredményeként szerzett meg. Ezen tárgyak akkor is átadásra kerülnek, ha az elfogatóparancs
végrehajtása a keresett személy halála vagy szökés miatt hiúsul meg.174
Az európai elfogatóparancs és az emberi jogok
A hagyományos bűnügyi együttműködésben az elfogatóparancs intézménye minőségi változást
jelent, különösképpen a kiadatási rendszerhez viszonyítva. Nemcsak a szervezett bűnözéssel és a
terrorizmussal képes felvenni a harcot, hanem helyes alkalmazásával a hatóságokat a terhelt
emberi jogainak garanciális megóvására szorítja. Az egyik legmeghatározóbb nóvum, hogy a
„sürgős ügyként történő kezelésének elvét” bevezeti amellett, hogy már önmagában is a terhelt
emberi jogainak érvényesülését segíti elő, gátját szabja az előtte sokszor hosszú évekig tartó
procedúrának. Az európai elfogatóparancs nem csupán a bűnügyi együttműködés hatékonyabbá
tételét, hanem egyben az emberi jogok fokozottabb védelmét szolgáló eszköz. Az eljárás
egyszerűbbé és gyorsabbá tétele ugyan magában rejtheti az emberi jogok sérülésének nagyobb
veszélyét, de az elfogatóparancs rendelkezéseinek megfelelő átültetése és gyakorlati alkalmazása
a tagállamok szintjén már önmagában az emberi jogok tiszteletben tartását szolgálja egy
gyorsabb eljárás keretében. Azonban negatívumként említhető, hogy a kerethatározat nem
rendelkezik önálló kontroll mechanizmussal. Amennyiben fennforog az emberi jogok sérelme, az
állampolgárok csak saját, kerethatározatot a belső jogba átültető nemzeti jogszabályaikra
hivatkozhatnak, és a kerethatározatra közvetlenül nem.175 A kibocsátott elfogatóparancsok
visszautasítására legtöbbször azért kerül sor, - a büntetőanyagi okokra hivatkozáson túl - mert
még mindig kételyeket fűznek az emberi jogok betartásához. Ugyan a Lisszaboni Szerződés
megoldást kínál a problémára azzal, hogy a szabályozási minimumokat kiterjeszti a személyek
jogainak védelmére a büntetőeljárásban. Viszont kimondja, hogy az egyes államok ha
szükségesnek ítélik meg nagyobb fokú védelmet biztosító rendelkezést is meghatározhatnak. Ez
utóbbi rendelkezés pedig szintén quasi megtagadási okként funkcionálhat. Az a későbbiek során
fog elválni, hogy ez vajon előremutató és konzisztens megoldást ad-e az egyének védelmét
illetően.
Azonban nem tekinthetők az emberi jogok az együttműködés egyetlen és legfőbb akadályaként,
hanem nagyjából hasonló arányú gátló tényező a túlzott bürokrácia, a szakértelem hiánya és a
szabadság biztonság és jog térségében rejlő lehetőségek kiaknázatlansága, amely az uniós
jogintézményekben való jártasság hiányára vezethető vissza.
Összességében a büntetőjogi integráció egy cél felé halad, a tagállami büntetőjog-rendszerek, és a
büntető igazságszolgáltatási struktúrák közötti minél nagyobb átjárhatósághoz.
Az Európai Bíróság ítéletei megerősítették az intézményt. Az idő előrehaladtával az intézmény
pedig egyre hatékonyabbá válik, ahogyan a nemzeti hatóságok és az igazságszolgáltatás
rendszere egyre inkább hozzászokik az alkalmazásához.
Összegzés
Az alábbi pontokban javaslatot teszek néhány fennálló probléma megoldására.

171

Kerethatározat 11. cikk (2) bek.
Kerethatározat 13. cikk
173 Kerethatározat 14. cikk
174 Kerethatározat 29. cikk (1)-(2) bek.
175Nico Keijzer The European Arrest Warrant and human rights in: Zlata Durdevic: Current Issues in
European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests,2006. 139-142.old.
172

122

1. A kötelező és fakultatív megtagadási okok rendezése. A gyakorlatban a tagállamok a
lehetséges megtagadási okokra is kötelezőként tekintenek és így implementálják belső jogukba.
2. A bűncselekmény-típusok átalakítása. Egyrészről sérti a jogbiztonság követelményét,
másrészről a lehetőséget ad arra, hogy megegyező tényállású, de különböző elnevezésű
bűncselekményekre megtagadási okként hivatkozzanak. Ebben a vonatkozásban szükséges lenne
a kölcsönös elismerést megelőző előzetes jogharmonizáció, aszerint, hogy a ténylegesen egybevágó
tényállásokat megfelelően kategorizálják.
3. A bírói, ügyészi szervezet és a büntetés-végrehajtás intézményrendszerének közelítése.
Problematikussá válhat különösen a tárgyalások lefolytatása esetén a terhelt átadása, ahol a
bírósági rendszer eltérő fokozatú.
4. Költségviselés. Ugyan a kerethatározat rendelkezik róla és a tagállamokra telepíti azt, de egy
ilyen jellegű eljárás nagy anyagi terhet ró az államokra. Amely indikátora lehet annak, hogy nem
élnek a lehetőséggel. Ezért méltányos lenne egy megosztott költségviselés, a bűnügyi költségbe
beszámítás által.
5. A határidők be nem tartásának szankcionálása. E nélkül hiába való a kiadatási gyakorlathoz
képest számottevő előnye, hogy rövid határidőket ír elő, de a kerethatározat egyik szervet sem
hatalmazza fel a határidők betartatásának őreként.
6. Az átültető nemzeti jogszabályok felülvizsgálata, e nélkül a gyakorlat torzulásokhoz vezethet.
7. Az uniós intézményekben a nemzeti hatóságoknak nem egy olyan szervet kell látniuk, aki
próbál beleavatkozni az ő kizárólagos kompetenciájukba és ennek engedése csak egy szükséges
rossz. Hanem olyat, amellyel az eljárást előre viszi az együttműködés által.
8. A nemzeti büntetőpolitika alakítása elképzelhetetlen az uniós jog behatásai nélkül, egyre
inkább teret nyer az európai jog, amelynek ismerete a jogalkalmazói szerepek bármelyikénél
szükségeltetik.
„Az európai büntetőjogi integráció sorsa nem választható el az Európai Unió jövőjétől. Ha a
politikai döntéshozók a szorosabb, és a tagállamok a föderatívabb jellegű együttműködés felé
hajlanak, úgy a büntetőjogi kooperáció is felgyorsul. Ha azonban marad a nemzetállamok
rendszeréhez való görcsös ragaszkodás úgy a büntetőjogi együttműködés sem fog
robbanásszerűen előretörni.”176
Ma azonban tisztán látszik, hogy kirajzolódott az integráció két vonulata: az egyik áramlat
mutatja, hogy folyamatosan egyszerűsödik a tagállamok büntető eljárásjogi együttműködése a
jogsegély és az átadás terén. A másik trend pedig a tagállamok büntető anyagi jogának egyre
erősödő harmonizálásáról tanúskodik. Magyarország nyolc éve tagja az Európai Uniónak. A
magyar állampolgárok uniós polgárokká váltak, melynek jótékony hatását ma még kevesen érzik,
ezért magas az euro-szkeptikusok száma. A közigazgatásban és igazságügyben felgyorsuló
együttműködés, az euró mielőbbi bevezetése, a soros elnökségből fakadó tapasztalatok erősíthetik
azt a hitet, hogy hazánk jó úton jár, Európa pedig gazdagabb hazánkkal. És amennyire erős a
közösség, erősebb benne az egyén, a polgár, az europeer is.
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Dr. Nagyné Dr. Dorka Dóra: Flexicurity jelenség a közszolgálati törvény tükrében?
(DE, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
Bevezető gondolatok
A flexicurity terminológiát a flexibility (rugalmasság) és a security (biztonság) szavak összevonása
képezi, melyet magyarul gyakran „rugbiztonságnak” fordítanak. A flexicurity modell gyökerei
Dániába vezetnek vissza, ahol remekül ötvözték a munkáltató számára rugalmas munkaerő
felvételre és elbocsátásra vonatkozó szabályokat illetve a munkavállaló szociális – jövedelmi
biztonságát megteremtő rendelkezéseket.177 A flexicurity modell forrásainak tekinthető
nemzetközi és hazai dokumentumokat veszek alapul azt tekintve, hogy a flexicurityt nem
jogszabály rendezi, hanem „pusztán” dokumentumok foglalkoznak vele. A tanulmányomban
rávilágítok azokra a kauzákra, amelyek indokolttá teszik a közszféra és a flexicurity
összekapcsolását. Ennek bizonyítására elsősorban külföldi dokumentumokat használok fel,
másodsorban pedig köztudomású tényeket. A flexicutity modell hazai megvalósítására de lege
ferenda javaslatokat fogalmazok meg. Teszem ezt oly módon, hogy elemzem az egyes államok
munkavégzésre irányuló jogviszonyt rendező jogszabályait, ezen belül is a flexicurity jelleget
tükröző szabályait. Ezen túlmenően feltárom a magyar tisztviselői jogviszony azon elemeit,
amelyek flexicurity jegyeket hordoznak magukon és ezeket a jegyeket értékelem, illetve ahogy
arra más utaltam, egyéb alternatívákat vázolok fel arra vonatkozólag, hogy a flexicurity
koncepciója hogyan ültethető át a hazai közszolgálati rendszerbe.
A flexicurity megjelenése hazai és külföldi dokumentumokban
A flexicurity modell nem tekint vissza hosszú múltra, hiszen első dokumentumai a 2000-es
években láttak napvilágot. Az Európai Unió Tanácsa rendszeresen jóváhagy három évre szóló
iránymutatásokat, melyek egyike az Európai Foglalkoztatási Stratégia Integrált Növekedési és
Foglalkoztatási Iránymutatásai (2005 – 2008). Ezen iránymutatások relevanciája ott érhető
tetten, hogy felszínre hoznak egy sürgető problémát, nevezetesen a munkaerőpiac permanens
változását. Az iránymutatások a probléma kiváltó okaira fókuszálnak és azokat mélyrehatóan
vizsgálják. Az iránymutatásokból kiderül, hogy a munkaerőpiac változásainak oka az európai
illetve a nemzetközi gazdasági integrációban valamint az új technológiák fejlődésében ragadható
meg. Ezeken kívül a munkaerőpiac változását a munkaerőpiac szegmentálódása is előidézi, ahol a
védett és nem védett dolgozók egyszerre vannak jelen. Az európai társadalmakban megfigyelhető
az elöregedés, amelynek következtében a foglalkoztatási ráta csökken.178
Az Európai Bizottság Employment in Europe (2006) című összefoglalójában a tagállamok számára
egyértelműen követendő példaként határozza meg a flexicurity modellt.179 Az összefoglalóból jól
kitűnik, hogy az európai foglalkoztatási ráta ugyan a 2000-es években növekedett, azonban
tagállamonként rendkívül eltérőek voltak a munkaerő-piaci eredmények. A határozott idejű és a
részmunkaidős foglalkoztatás is növekedett, valamint jelentős előrelépés történt a képzettség
színvonalát illetően. Az összefoglaló rámutat két nagyon érdekes összefüggésre. Az egyik
összefüggés abban érhető tetten, hogy a foglalkoztatás védelmét szigorító szabályozás rontja a
nők, a fiatalok és az idősebb dolgozók foglalkoztatási esélyeit, valamint lassítja a munkaerő-piac
dinamizmusát. A másik összefüggés abból következik, hogy a statisztikák az atipikus szerződések
terjedését mutatták, melynek hatására a munkaerőpiac tovább szegmentálódott, a változásokhoz
való alkalmazkodás terheit pedig az atipikusan foglalkoztatottak viselték. Ezek a
következmények azokkal a hatásokkal jártak együtt, hogy foglalkoztatási bizonytalansághoz
vezettek és csökkent a termelékenység is. Itt jegyzem meg, hogy a közszférában a termelékenység
nem értelmezhető ugyanúgy, mint a magánszférában, ebből kifolyólag a tisztviselők atipikus
foglalkoztatása során ezek a negatív következtetések elhanyagolandóak, és a flexicurity
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megvalósítását jelentő rugalmasság megvalósítását a közszférában nem döntik meg. Ha mégsem
fogadnánk el e tétel létjogosultságát, akkor is ellensúlyozhatóak a rugalmas foglalkoztatás
negatív hatásai munkanélküli ellátással és a foglalkoztatási szabályok szigorításával. Sokan azt
gondolják, hogy a munkanélküli ellátások növelik a munkanélküliség időszakát, ami
megcáfolható például az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök erősítésével. Az összefoglaló
rávilágít olyan megoldásokra, amelyek ellensúlyozzák a rugbiztonság hatására megnövekedett
kormányzati kiadásokat, így például az egyéni és az átvihető munkanélküli számlák
létrehozásával, továbbá a munkaszerződések egységes szerződéssel történő felváltásával. Szó volt
a korábbiakban az aktív munkaerő-piaci politikák relevanciájáról, amelyet a tagállamok nagy
része elismer, azonban ahogyan az összefoglaló kiemeli, ezzel ellentételesen cselekszenek, hiszen
a munkaerő-piaci politikák egyharmadát költik aktív intézkedésekre. Az összefoglaló további
problémaként mutat az uniós polgárok földrajzi mobilitásának alacsony szintjére. Ez a probléma
a tisztviselőket pusztán szűk körben érinti, hiszen az egyes tagállamokban és államokban, így
Magyarországon is állampolgársági feltételhez kötött a közszolgálati jogviszony létesítése.
A flexicurity modell terjesztésében jelentős előrelépésnek tekintem az Európai Bizottság Towards
common principles of flexicurity: More and better jobs through flexibilty and security (2007) című
dokumentumát. E dokumentum tovább lép azoknak a problémáknak az elemzésén, amelyekre a
flexicurity válasz lehet. Ehelyett azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet megvalósítani a flexicurity
modellt. Ennek érdekében nem egy megvalósítható koncepciót állít fel, hanem olyan eszközöket
ajánl, amelyek közül a tagállamok válogathatnak, hogy melyeket vesznek át és saját gazdasági,
kulturális környezetüknek megfelelően ültethetik át. Kibontja a flexicurity négy közös alapelvét,
melyek közül elsőként a rugalmas munkavállalás alapelvével foglalkozik. Ahogyan arra már
utaltam az Európai Bizottság Foglalkoztatás Európában c. dokumentumában kifejtettekre, a túl
szigorú foglalkoztatást védő szabályozás a hátrányos helyzetű dolgozói csoportokra negatív
hatással lehet. Hovatovább, egyik oldalról pozitív módon az elbocsátások száma csökken, amely
biztonságot teremt a dolgozó számára. Másik oldalról ugyanakkor azzal a nem kívánt hatással
jár, hogy a munkanélküliek nem tudnak bejutni a munkaerőpiacra, mert a munkáltatók nem
tudnak felvenni új dolgozót annak következtében, hogy szigorú foglalkoztatási szabályok miatt
nem tudnak elbocsátani dolgozókat. A rugalmas foglalkoztatás elve azt célozza meg, hogy az
ideiglenesen foglalkoztatottak határozatlan idejű alkalmazásba kerüljenek, valamint a
határozatlan idejű foglalkoztatottakat felkészítse az esetleges munkahelyváltásra. Az élethosszig
tartó tanulás alapelvének relevanciája abban fogható meg, hogy a képzések színvonalának
emelése és a kompetenciák szélesítése a foglalkoztatás minőségét javítják, amelyek
versenyképesebbé és gazdaságosabbá teszik a munkáltató működését, továbbá a dolgozó munkailletve álláshelyét nagyobb valószínűséggel tartja meg. Mindazonáltal, hogy a munkáltatókat arra
ösztönzi, hogy invesztáljanak a humán tőkébe, növekszik a foglalkoztatás szintje. Az anyagi
biztonságot a modern társadalombiztosítási rendszeren és az aktív munkaerő-piaci
intézkedéseken keresztül lehet elérni. Ezeken keresztül azt kell biztosítani, hogy amikor a
dolgozó nem tud (pl.: nyugdíjazás) vagy nem képes (betegség) munkát végezni, akkor is megfelelő
ellátásban részesülhessen. A dokumentum érdekes empíriát villant fel, eszerint a dolgozók
nagyobb biztonságot éreznek, ha megfelelő munkanélküli segélyt kapnak, mint akkor, amikor
szigorú foglalkoztatási szabályok védik. A dokumentum a flexicurityt jól menedzseli azzal, hogy
részletesen feltárja annak pozitív hatásait. Nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati megvalósításának
példáira olyan módon, hogy felsorakoztatja az egyes államok rugbiztonságot megteremtő
intézkedéseit. Rámutat arra, hogy ugyan az egyes országos flexicurity politikája eltérő képet kell,
hogy mutasson, azonban a kihívások mindenhol ugyanazok, amelyek megerősítik az előbb
említett alapelvek kialakítására irányuló igényt.180
Hazánkban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Iránymutatás: rugalmasság és biztonság a
munkaerőpiacon c. dokumentumában a flexicurity közös alapelveit fejti ki. Az egész életen át
tartó tanulás elvét úgy fogalmazza meg, hogy mindenkinek biztosítani kell az egyenlő hozzáférést
az oktatáshoz. Az oktatásnak igazodnia kell a változó gazdasági igényekhez, továbbá a dolgozókat
megfelelő kompetenciákkal kell ellátnia. Az iránymutatás alapján az aktív munkaerő-politikák
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eszközeit szélesíteni szükséges és javítani kell az eszközök eredményességét is. A rugalmas
munkavégzéssel kapcsolatban azt állapítja meg, hogy hazai viszonylatban ez megvalósult. Erre
egyébként az Európai Bizottság is rámutatott az előző bekezdésben nevesített Towards common
principles of flexicurity… c. dokumentumában. A szociális ellátórendszerekről pusztán annyit
rendelkezik, hogy úgy kell átalakítani, hogy azzal munkavégzésre ösztönözzön. Az egyes elvekhez
jól látható módon különböző intézkedéseket rendel, ezáltal világossá válik, hogyan képzeli ennek
megvalósítását hazai környezetben. Az iránymutatásból az tűnik ki, hogy elsősorban a hátrányos
helyzetű dolgozói csoportokra fókuszál. A flexicurity eszmeiségével összhangban rámutat arra,
hogy a GYESen és GYEDen lévő dolgozók munkalehetőségeit ki kell aknázni. A rugalmas
munkavállalási formák megnyitását célozza meg azok előtt, akik élethelyzetük miatt korlátozott
időtartamban képesek részt venni a munkaerő-piacon. Megoldásként a gyermekgondozási
szolgáltatások bővítését és támogatását javasolta.181
Flexicurity kihívások a közszektorban
Nemcsak a versenyszféra rejt magában olyan problémákat, amelyekre a flexicurity modell
gyógyír lehet. Hovatovább, a versenyszféra elszívó ereje is okoz foglalkoztatási problémákat a
közszférában, hiszen a magánmunkáltatók népszerűbbek, mert jobb munkavállalási feltételeket
biztosítanak különösen a fizetést illetően. Következésképpen a fiatalok elhagyják a közszektort,
ahol ez elöregedéshez vezet. Általános felfogás a munkatermelékenység és a teljesítmény
növelésének szükségessége a közszektorban. E három kihívást tovább mélyíti a 2008-ban
kirobbant pénzügyi válság és annak következményei, melyet fémjeleznek a tagállamok által
közszektorban bejelentett megszorító csomagok illetőleg a bejelentett létszám- és bércsökkentések
végrehajtása.
Látens flexicurity a hazai közszolgálati törvényekben? A tisztviselő vagy a munkáltató
jár jól?
Miután bizonyítottam a flexicurity létjogosultságát magyarázó problémákat, az alábbiakban
flexicurityt sejtető hazai intézkedéseket villantok fel. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló
2010. évi LVIII. törvény megalkotása mögött meghúzódó jogalkotói akarat jól mutatja az ún.
külső numerikus flexibilitás dimenzióját,182 hiszen expressis verbis célként határozza meg a
rugalmasabb és takarékosabb foglalkoztatást. Meglátásom szerint e célt szolgálta és elérte a
kormánytisztviselő indokolás nélküli felmentésének szabályozása,183 azonban a flecixurity
biztonságos foglalkoztatást megteremtő oldalát figyelmen kívül hagyta. Ez a rendelkezés
egyértelműen a nyitott közszolgálati rendszer irányába való eltolódást eredményezte. Jól
kimutatható a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a belső numerikus
flexibilitása.184 A munkáltató a tisztviselőt a kinevezése módosítása nélkül olyan munkakörben
foglalkoztathatja, amelyet gazdaságossági okok indokolnak, ez nem más, mint az átirányítás
intézménye. Ha más munkavégzési helyen – kiküldetés - vagy más munkáltatónál – kirendelés,
kormányzati érdekből történő kirendelés - kívánja foglalkoztatatni, akkor a tisztviselő
hozzájárulására van szükség. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás nevesített esetei nem
alkalmazhatóak korlátlanul, hiszen a Kttv. a tisztviselőt számos garanciális jellegű szabállyal
bástyázza körül, mely erősíti a tisztviselő állásának illetve munkakörének biztonságát. A
tisztviselő dolgozhat atipikus jogviszony, nevezetesen távmunkavégzés keretében, amelyet külön
Kormányrendelet szabályoz.185 Mindkét fél számára rugalmas munkaszervezést tesz lehetővé az
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említett Kormányrendelet által szabályozott munkaidőkeretben történő foglalkoztatás. E
tekintetben előrelépésként értékelem azt, hogy a kismama tisztviselők bizonyos feltételek mellett
kérhetik a kinevezésük részmunkaidős foglalkoztatássá történő módosítását, melynek
köszönhetően a kismama a munkáját és a családi életét könnyebben összeegyeztetheti. A
rugalmasan foglalkoztatott tisztviselőket azonban érheti az a hátrány, hogy egy esetleges
leépítésnél elsőként ők jöhetnek számításba.
De lege ferenda javaslatok
A jogösszehasonlító módszer segítségül hívásával kontinentális jogrendszerű államok flexicurity
koncepcióját vizsgáltam meg - szem előtt tartva az államok eltérő kulturális és gazdasági
környezetét -, választ adva arra, hogy melyek implementálhatóak hazánk közszolgálati
rendszerébe.
Követendő példának tartom Belgiumban a Collective labour agreement n° 77 bis of 19 December
2001 által bevezetett career break (karrier szüneteltetés) intézményét. Egyik formája a work
credit (munka felfüggesztése vagy részmunkaidő, másik formája pedig a reduction in work
commitments (munkateher 20%-kal történő csökkentése és hetente egy teljes vagy két félnap
szabadság). Egy példán keresztül bemutatva ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a szülési
szabadságon lévő belga tisztviselő a következő opciókat veheti igénybe: 3 hónapra teljesen
felfüggeszti jogviszonyát, vagy 6 hónapig részmunkaidőben dolgozik, vagy 15 hónapig 1/5-ös
munkaidőben végez munkát. A rendszer pozitívuma, hogy a tisztviselő kiválaszthatja azt a
legkedvezőbb megoldást, mellyel össze tudja egyeztetni a családi életét és emellett motivációs erőt
gyakorol a munkavégzésére. Negatívuma azonban, hogy könnyen vezethet elbocsátáshoz és
elsősorban kisgyermekes tisztviselők számára elérhető. Ez az intézmény nemcsak Belgiumban
ismert, hanem Hollandiában is. Érdekes módon, egy külföldi tanulmány arra a következtetésre
jut a belga és a holland career break intézmény összehasonlításával kapcsolatban, hogy a holland
szabályozás számos tekintetben szigorúbb, mint a belga szabályozás. Ezt bizonyítják a szabadság
igénybe vételének okai, vagy a szabadság időtartama. Pusztán érdekességként jegyzem meg, hogy
egy kutatás során 400 dolgozót kérdeztek meg, hogy ismerik- e a rugbiztonságra vonatkozó
szabályokat, azonban 80 %- a nem is hallott róla.186 A holland jogi környezet különös figyelmet
fordít arra, hogy a dolgozó munkáját és családi életét össze tudja egyeztetni. Ezt a célt szolgálja a
szabadságok rendkívül széles tárháza, amelyet a jogszabály lehetővé tesz a dolgozók számára. A
szülési vagy anyasági (maternity) és örökbefogadási (adoption) szabadság lényege abban
ragadható meg, hogy a dolgozó nő a fizetésének megfelelő összegű támogatást kap a terhesség
alatti időszakból 16 hétre. Az anyasági szabadság a dolgozó szülőt illeti meg addig, amíg a
gyermeke el nem éri 8. életévét. Ez egy fizetetlen szabadság, amikor a dolgozó átlagosan 13 órát
dolgozik egy héten, továbbá szabadságot vehet igénybe egy 6 hónapos időszakon belül a
munkaidejének 50%-át kitevő részében. Amíg a dolgozó gyermeke el nem éri a 8. életévét, addig
két vagy három részletben egyenként legkevesebb egy hónapig, maximum a gyermek 8 éves
koráig vehet ki szabadságot. A következő szabadság az ún. rövid idejű szabadság, melyet a
dolgozó a beteg gyermek, az élettárs vagy a szülő ápolása céljából vehet igénybe. A szabadság
ideje alatt a dolgozó a díjazása 70 %-nák megfelelő összegben, de legalább a minimálbérnek
megfelelő összegben részesül. A dolgozót személyes jogként illeti meg évente 10 nap rövid idejű
szabadság. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozót e jog időarányosan illeti meg. A dolgozót
emellett megilleti rendkívüli szabadság olyan előre nem látható szükséghelyzetben, mint a közeli
hozzátartozó halála, a gyermek ellátásának megszervezése betegség idejére, - ahogyan egy
külföldi szerző humorosan megjegyzi - akkor is, ha például a dolgozó a vízvezeték-szerelőre vár,
mert csőtörése van. Ugyanakkor a szabadság igénybevételének okaihoz hozzátartozik, hogy a
munkáltató az ésszerű indokból kért rendkívüli szabadság iránti kérelmet köteles elfogadni. A
rendkívüli szabadság időtartama ésszerű mértékű kell, hogy legyen, amely a rendkívüli helyzet
súlyosságától függően néhány órától néhány napig tartő időtartamot foglalhat magában.
Továbbra is a rövid idejű szabadság részét képezi az élettársak azon joga, hogy a gyermekük
születésekor jelen legyenek (rendkívüli szabadság), ezen időpontot követően pedig az élve
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születéstől számított két nap szabadságra is jogosultak, méghozzá 100 %-ban fizetett szülői
szabadság formájában.187
Spanyolországban igen magas a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak létszáma,
köszönhetően annak, hogy 2006-ban a szociális partnerek aláírtak egy szociális megállapodást. Ez
alapján a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy két vagy több határozott idejű szerződést (fixed
– term contracts) kössenek ugyanazzal a munkáltatóval.188 Ha a dolgozó egy 30 hónapos
perióduson belül 24 hónapot ledolgozik ugyanazon munkakörben, akkor a határozott idejű
szerződésük automatikusan open – ended contracttá, vagyis határozatlan idejűvé válik. E
megállapodások célja, hogy csökkentse az ideiglenes foglalkoztatást, különösen a hátrányos
helyzetű munkavállalói csoportok, mint a nők és a fiatalkorú munkavállalók számára. A
munkáltató számára mindenképpen kedvező a határozott idejű alkalmazás, ha határidőre kell
adott feladatot teljesítenie. A hazai tisztviselői jogviszonyban e megoldásnak kevés
létjogosultsága van, hiszen kizárt, hogy a tisztviselő több határozott idejű szerződést kössön a
munkáltatójával. Ugyanakkor nem kizárt a gyakorlatban, hiszen Franciaországban működik ez a
rendszer. Egy francia tisztviselő létesíthet több határozott idejű szerződést, jellemzően olyan
formában, hogy egy munkakört több tisztviselő lát el. Ez gyakorlatilag hasonlít az új Munka
Törvénykönyvében bevezetett munkakör – megosztás intézményéhez. Magyarország egyébként
nem tekinti „élenjáró megoldásnak” a spanyol rendszert, pusztán „figyelemre méltó változásként”
aposztrofálja.189
Svédországban a career transition agreement (pályamódosítási megállapodás vagy karrier –
átmenet megállapodás)190 a létszámcsökkentéssel fenyegetett dolgozók támogatását célozza meg.
A támogatás a dolgozókat segítő tanácsadásban, pálya orientációban, képzési és tanulási
lehetőség biztosításában nyilvánul. Ehhez hasonló eszközök hazánkban is rendelkezésre állnak
munkaerő-piaci eszközök formájában, de fejlesztést igényelnek az állás és a munka
biztonságának megteremtése végett. Svéd statisztikák bizonyítják, hogy ez a megállapodás növeli
a foglalkoztatást és annak biztonságát.
Németorszában a Kurzarbeit, Arbeitzeitverkurzung (csökkentett – rövidített munkaidő)191 az
elbocsátás megelőzésének egyik eszköze. A munkáltató a rövidebb munkaidővel arányos
díjazásban részesíti a dolgozót, melyet bizonyos feltételek mellett a Szövetségi Munkaügyi
Hivatal a dolgozó korábbi és a csökkentett nettófizetés közötti összeg - gyerektelennek 60,
egygyerekesnek 67%-át folyósítja. A másik alternatíva az Arbeitszeitverkürzung, mely a
Kurzarbeit-től annyiban tér el, hogy a dolgozó alacsonyabb díjazásban részesül, de nem kell
semmilyen feltételt teljesítenie a munkáltatónak. Magyarországon megfelelő megoldást
nyújthatna az elbocsátással fenyegetett tisztviselők részére, hiszen jól ötvözi a rugalmas
foglalkoztatást és a szociális biztonságot.
Ausztriában a flexicurityvel összhangban olyan intézkedést tettek, amely meglátásom szerint a
foglalkoztatást védi, mert arra kényszeríti a munkáltatót, hogy anyagilag ne érje meg elküldeni a
dolgozóját. Ezt a célt a végkielégítési rendszer megváltoztatásán keresztül érték el, miszerint a
munkáltató havonta fix összeget köteles fizetni a dolgozó számlájára, így ha a dolgozó
jogviszonyát megszünteti, akkor a dolgozó az addig felhalmozott összeget felveheti. Erre a
változtatásra azért volt szükség, mert korábban a végkielégítés összegét a jogviszonyban töltött
idő határozta meg és munkahelyváltás esetén a dolgozó elesett a végkielégítéstől.192

187

Marjolein Peters: The Career Break…, i. m.
Towards common principles of flexicurity: More and better jobs through flexibilty and security, i. m.
189
A
szociális
partnerek
szerepe
az
EU
flexicurity
koncepciójának
alkalmazásában
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:cMHipG9ytF0J:www.afsz.hu/resource.aspx%3FResourceID%3D
ma_kulf_rugalm_es_bizt+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShL8CpMCdDog3HtKPV9js46ZyWJbHi47
aBvLgdI3HN1T1mePJE3scv5I9mgubG1Q6lzYAuIULrc034iG7UYgfUbYXtjXY2g4H911vMJ3sMpwogizrST3
0ssPGZA0vJNGly0EYSH&sig=AHIEtbT9EQ0tPZTYPvLO_7jC7aLGJ_bP8w (letöltve: 2012. november 2.)
190 Desk Analysis in Belgium, http://www.uwv.nl/overuwv/Images/4%20NR%20Belgium.pdf (letöltve: 2012.
június 2.)
191 Elbocsátások helyett csökkentett munkaidő: a német vállalatok reagálása a gazdasági válságra,
Humánpolitikai Szemle, 2009. XX. évfolyam, 1. szám, 94-96. o
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Franciaországban a contrat de transition professionnell (átmeneti képzési szerződés)193 alapján
azok a dolgozók, akiket gazdasági okból elbocsátanak, legfeljebb 12 hónapra szóló megállapodást
köthetnek a National Association for Professional Education of Adult-tal (Országos Szakmai
Felnőttképzési Társasággal). A közmunkáltató az álláskereső szükségleteinek megfelelő képzést
és szakmai gyakorlatot ajánl fel. E megállapodás rendezi, hogy a dolgozó munka nélküli
hónapokra a korábbi átlag bruttó bérének 80%-át kapja. Az intézmény jelentős szociális
érzékenységről tesz tanúbizonyságot.
Hollandiában a bijzondere opzeggingsverboden (speciális felmondási tilalom)194 azt jelenti, hogy
ha a munkáltató megsérti a felmondási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket, úgy meghatározott
időtartamban (általában 2 évig) nem bocsáthatja el a közhivatalban álló tisztviselőt.
Szankcióként történő bevezetése a hazai közszolgálati tisztviselő számára megteremthetné a
munkájának biztonságát, amennyiben a munkáltató létszámcsökkentést hajtana végre.
Hollandiában a Wassenaar agreement195 egy olyan megállapodás, mely pozitív módon azt célozza
meg, hogy az aláíró felek megakadályozzák a munkabér növekedését, cserébe az olyan policyk
elfogadásért, melyek a munkanélküliség és az infláció elleni küzdelem jegyében születnek. Ilyen
policynek tekinthető a munkaidő csökkentése, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás
kiterjesztése.
Dániában és Litvániában egy nagyon érdekes megoldást dolgoztak ki. Azokat, akik időlegesen
távol vannak a munkától, vagy egyébként képzésen vesznek részt, munkanélküliek helyettesítik
rotációs rendszerben.196 A dán aranyháromszögként definiált modell három elemből épül fel,
nevezetesen a széles szociális ellátórendszerből, a rugalmas foglalkoztatásból és az aktív
munkaerő-politikákból. E modellel szemben – meglátásom szerint nem alaptalanul - gyakori
kritikaként hangzik el az, hogy a magas szintű szociális ellátás olyan magas kiadással jár,
amelyet a skandináv államok ugyan képesek viselni, azonban vannak olyan államok, ahol ilyen
magas szociális ellátórendszer fenntartása költségvetési akadályokba ütközik. Ebből a
gondolatból vezethető le további kritikaként az a tény, hogy a magas szintű foglalkoztatás elérése
szükségtelenné teszi a magas szintű szociális ellátórendszer fenntartását.197
Az Egyesült Királyságban a foglalkoztatás rugalmasságát úgy érték el, hogy a hatévesnél, vagy
fogyatékos gyermek esetében tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülő kérheti a
rugalmas munkaidőben való foglalkoztatását. Magyarországon ez az intézkedés pozitív módon az
új közszolgálati törvényben tetten érhető, méghozzá olyan formában, hogy a munkáltató oldaláról
kötelezettségként definiálódik a kisgyermekes tisztviselő részmunkaidős foglalkoztatása.198
Summa summarum
A tanulmányomban arra a következtetésre jutottam, hogy a felvázolt kihívásokra tekintettel
szükséges a flexicurity koncepciójának bevezetése a hazai közszolgálatba. Több tagállam
flexicurity intézkedését megvizsgálta, amelyek teljes mértékben természetesen nem
implementálhatóak, csak pusztán némi változtatással és nem az összes intézkedés
vonatkozásában. Meglátásom szerint átmeneti ideig mindenképpen megoldást jelenthetnek a
felvillantott problémákra, azonban figyelemmel a közszolgálat sajátosságaira, nem biztos, hogy
hosszú távon megoldást jelenthetnek.
A tanulmány a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0024 számú pályázat keretében jelent meg.
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Dr. Kruppa Kamilla: Mint Sun Wukong Buddha tenyerében…199
(ELTE, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
- A büntetőeljárás metafizikájától a metafizikus büntető eljárásjogig „Most nem tudom -folytatta eltűnődve-,
mi az igazság, melyik lehetek:
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét,
vagy a lepke álmodik engemet?”
(Szabó Lőrinc)

Egy régi álom
„Amikor… leteszi az asztalra az első régi álmot, egy darabig nem tudom felfogni, hogy mi
is az… Óvatosan kézbe veszem és alaposan megszemlélem, hátha találok rajta valami nyomot,
mely régi álmokra utal. Bármilyen figyelmesen nézegetem is, nem találok rajta az égvilágon
semmit, amiből kiindulhatnék. Egy koponyát tartok a kezemben… Mélységes, semmire sem
emlékeztető csend honol benne. A némaság nem kívülről, hanem magából a koponyából gomolyog
elő, akár a füst… nem létező tekintetét a tér egy bizonyos pontjára függeszti. Ám akárhogy is
bámulom, fogalmam sincs, mit akar mondani. Valami szomorúság lengi körül, de hogy ez
számomra mit jelenthet, azt már nem tudom kifejezni. Nem találok rá pontos szavakat,” 200 mert talán - az igazságra nincsenek is pontos szavak. Egy régi álom. Megfoghatatlan, test nélküli
létező, mely körbeleng mindent. A fehér csont sötét üregének legmélyéről, nesztelenül kiárad a
világba, és valósággá formálódva, végül ő maga lesz a világ. Betűk és szavak képtelenek magukba
fogadni, csak az elfeledett, kiszáradt csontok engedik, hogy beléjük áramoljon. Egyedül ezek a
néma őrzők képesek hordozni a kifejezhetetlent. Az álomfejtő, a szemgolyóiba égetett jellel,201
szinte vakká válik ebben a világban, hogy egy másikba bepillanthasson, s a sötét tintával
lepecsételt betűkbe zárt valóság, így lassanként elveszti hatalmát fölötte. Homályos pupillái,
maradék erejükkel, egy pillanatra megdermesztik az időt, és az örökkévalóságban megállva,
magukba zárják ennek a világnak, számukra utolsó darabkáját.

Ez egy valóságos világ
„Aki a büntetőeljárás elméletében a megismerés és az igazság kérdéseivel foglakozik,”202 készen
kell állnia, hogy bármikor szembe találhatja magát Akutagawa szamurájával.203 És
nyugtalanítónak tűnő kérdéseket kell feltennie…
-Valóságos világ az, amit érzékel maga körül?
-Ebből a valóságból mennyit képes megtapasztalni?
-A világok, valóságok, valóságos világok és világtalan valóságok különös labirintusában, hol van
az a hely, amit igazságnak nevezünk?
-Mennyi féle valóságon át, vezet az út az igazságig?
…Melyekre a választ leginkább önmagában találhatja meg, még ha a világ végére kell is
elmennie, hogy emlékezetébe idézze. És végül nem tehet mást, el kell mennie odáig. A
jogtudomány viszont, „tárgya és feladata által meghatározottan, a filozófiától eltérően, e
kérdéseket elsősorban a jogi fogalmak, és intézmények világában vizsgálja… Az eljárási jog
tudományában tehát nem a szenzualizmus, empirizmus vagy racionalizmus alapkérdéseit
tárgyalják, hanem a legális vagy szabad bizonyítási rendszer, a tanúk, szakértők, a tárgyi
bizonyítékok szerepét... a belső meggyőződés jelentőségét és más jogi kérdéseket. Eközben a
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A XVI. században, Kínában keletkezett Nyugati utazás című regény egyik szereplője. A Mennyek Trónját
kívánja megszerezni, Buddha tenyeréből azonban nem tud kiugrani, s így végül nem sikerül Jáde Császárt a
trónjától megfosztania. A regény szerzője ismeretlen, de sokan Wu Cheng’ennek tulajdonítják. A hazai
irodalomban a majomkirály történetét, Szabó Lőrinc dolgozta fel, a Szun Vu Kung lázadása című versében.
200 MURAKAMI Haruki: Világvége és a keményre főtt csodaország. Geopen Könyvkiadó, Budapest. 2008.
201 Uo.
202 KIRÁLY Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1972. 53. o.
203AKUTAGAWA Ryūnosuke (1896-1927) japán író, műfordító. A bozótmélyben című novellájában egy
halálesetet dolgoz fel oly módon, hogy maga a novella vallomások láncolatából épül fel és AKUTAGAWA nyitva
hagyja a kérdést: mi történt a szamurájjal? E novella, valamint A vihar kapujában című elbeszélés alapján
KUROSAWA Akira 1950-ben készített filmet A vihar kapujában címmel. A kifejezés (ti. Akutagawa
szamurája) egy korábbi - megjelenés alatt álló - tanulmányom címére utal, amelyben az igazság
természetével foglalkoztam.
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megismerés és igazság ismeretelméleti kérdései a háttérben meghúzódnak, habár döntően
befolyásolják mind a vizsgálatok premisszáit, mind a végső következtetéseket.”
Az igazság büntető eljárásjogi problematikája ennek ellenére akkor válik igazán érdekessé,
amikor a valóságok csillagporos országútján keresztül haladva és Világvége magas fala előtt
álldogálva, megpillanthatjuk Sun Wukong végzetét. Ezért egy utazásra hívlak: a büntetőeljárás
varázsköréből kilépve, valóság-utakon járva, az igazsághoz.
***
A büntetőeljárás középpontjában ugyanis, az igazság áll. Mégis, egyre többször írnak róla
úgy, mint láthatatlan, és a gyakorlatban egyre ritkábban érzékelhető - létezőről. Egyelőre ugyanis
létező, annak ellenére, hogy lassanként létjogosultsága és léte is megkérdőjeleződik. A törvény
szövegében is csak „a tényállás… valóságnak megfelelő tisztázása” utal létére és az eljárásban
betöltött szerepére. De vajon „a valóságnak megfelelő tisztázás”, egyet jelent az igazsággal?
Vagyis, a valóság az igazság? És ha igen, mi a valóság?
Ehhez induljunk most ki abból a feltevésből, hogy a büntetőeljárásban a valóság, minden esetben
a múltat jelenti: egy elmúlt valóságot - a bűncselekményt. A büntetőeljárás tárgya, ebből
következően, minden esetben egy megvalósult emberi magatartás, melyet - a társadalom
tagjainak többsége által támogatottan - a társadalom vezetői büntetendővé nyilvánítottak. Ez azt
jelenti, hogy az eljárásban kizárólag egy valósággá vált büntetendő emberi magatartás anyagi- és
eljárásjogilag releváns tényeinek van jelentősége, minden egyéb kívül esik a vizsgálódási körén.
Megismerésük pedig elengedhetetlen a büntetőeljárás céljának, a büntetőjogi felelősség
kérdésében való döntésnek a meghozatalához. Vagyis a büntetőeljárás szempontjából két
lényeges előfeltevés, hogy
- az igazságszolgáltatás, „mint gyakorlati tevékenység óhatatlanul előfeltételezi, hogy létezik az
állításainkon kívüli valóság;”204 és
- ez, a tőlünk független valóság, megismerhető.
Az „állításainkon kívüli valóság”- gal kapcsolatos gnoszeológiai felfogásnak, az eljárásjogban, az
objektív valóság a megfelelője, amely röviden annyit jelent, hogy a bűncselekményt el kell követni
ahhoz, hogy a megismerése egyáltalán szóba kerülhessen. Megismerésről - absztrakt értelemben ugyanis oly tényekkel kapcsolatban beszélünk, amelyek a megismerés pillanatában léteznek.
Ellenkező esetben ugyanis arról volna szó, hogy a szubjektum a megismerés során teremti meg a
valóságot, ami viszont teljesen megkérdőjelezné magának a büntetőeljárásnak a létjogosultságát,
mert - bármily abszurd módon hat is - ezzel nem kevesebbet állítanánk, ha végig vinnénk a
gondolatot, hogy a bűncselekményt maguk a hatóságok teremtik, miközben meg akarják ismerni
az azzal kapcsolatos tényeket.205 A bűnüldözés így sajátos - államilag támogatott - bűnteremtéssé
változna…
Maga az eljárás - ennek alapján és gnoszeológiai értelemben véve - megismerési folyamat,
„amelyre jellemző a haladás az érzékitől a gondolatihoz, a jelenségtől a lényeghez… Helytelen
azonban a büntetőeljárást, mint megismerési folyamatot valahogy sablonosan azonosítani a
gnoszeológiában ábrázolt megismerési folyamattal. Ez ugyan a büntetőeljárásban végig és
többszörösen jelen van: a nyomozó, a szakértő, az ügyész, a védő, a bíró megismerésében, jelen
van az egyes tények és az egész ügy megismerésében is. A büntetőeljárás, mint jogi processzus e
szerint felfogható megismerési folyamatként is, de ennek keretei, fázisai, periodizációja
sajátos.”206 Mindez természetesen azt feltételezi, hogy - szintén gnoszeológiai értelemben véve - a
valóság megismerhetőségét fogadjuk el. E nélkül ugyanis nehezen lenne elképzelhető, hogy
büntetőeljárásról beszéljünk, mivel a megismert és ennek révén megállapított valóság híján nem
lenne alapja a büntetőjogi felelősség megállapításának és az ehhez fűződő jogkövetkezmények
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BÁRD Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum. 2004. 1. szám. 44-50. o. (48.
o.) ARISZTOTELÉSZ megfogalmazásában: „Bizonyos, hogy nem azért vagy fehér, mert mi az gondoljuk, hogy
igazán fehér vagy, hanem mert fehér vagy, azért van igazunk, amikor ezt állítjuk.” (Metafizika. IX. könyv,
10. fejezet, 1051b. Hatágú Síp Alapítvány. Budapest. 1992.)
205 A kvantummechanika szerint megfigyeléseink befolyással bírnak a valóságra, amelyet az ún. „kétréses
kísérlet”- tel (nevezetesen, hogy a foton egyszerre részecske-, illetve hullámtermészetű) is bizonyítottak.
John Archibald WHEELER, amerikai fizikus szerint azonban megfigyeléseink a múltra is kihatnak. „A
múlt nem létezik, amíg meg nem mérjük a jelenben”. Amivel nem kevesebbet állít, mint, hogy mi magunk
teremtjük meg a múltunkat a megfigyeléseinkkel. (A „kétréses kísérlet”-tel kapcsolatban részletes leírást
tartalmaz John GRIBBIN: Schrödinger macskája című könyve. Akkord Kiadó. 2001. 154-162. o.)
206 KIRÁLY Tibor: i. m. 71. o.
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alkalmazásának. Egész pontosan egy elképzelt (fiktív) alapja lenne. A kérdés ezt követően pedig
akként hangozhatna: ténylegesen létező-e a fiktív valóság? Nincs kizárva, hogy a fiktív valóság
egy valóságos valóság, de erről az ügy érdemében döntő hatóságnak - jellemzően a bíróságnak nem volna tudomása. Meggyőződése természetesen lehetne, de tudomása, vagyis ismerete nem legalábbis, a napjainkban általánosan elfogadott felfogás szerint. Az ismeretet ugyanis
megismerés-függőnek tekintik, vagyis a tapasztalás megelőzi a tudást. Mégis, talán érdemes
elgondolkodni, hogy létezik-e megismerés nélküli ismeret, tapasztalat nélküli tudás? Ami engem
illet, úgy vélem, igen: intuíciónak hívják. Az természetesen más kérdés, hogy van-e helye a
büntetőeljárásban? Ez azonban már egy másik dolgozat témája, s így ezzel a továbbiakban nem
szeretnék foglalkozni.
A világ absztrakt megismerhetőségét követően kerülhet csak szóba annak konkrét, egyedi
esetekre vonatkoztatott lehetősége. A büntetőeljárásban ez utóbbinak van igazán szerepe és noha gyakran hangsúlyozzák, hogy nem minden esetben sikerül felderíteni a bűncselekményt - a
büntetőeljárás léte szükségszerűen abban a feltevésben gyökerezik, hogy a megismerés a konkrét
esetek mindegyikében lehetséges. Az természetesen, hogy a lehetőségből - különböző (de nem
objektív) okok folytán207- végül is mi valósul meg, más kérdés.
Az a különbségtétel, amit Király Tibor alkalmaz a megismerés határainak elemzésekor,
véleményem szerint szükségtelen. Abban az esetben ugyanis, ha a valóság, valamint a különböző
valóságok homogénnek tekinthető részeiből felépülő világ megismerhetőségét fogadjuk el, akkor
önellentmondásba keveredünk a határok és korlátok emlegetésével, különösen, ha azt a
megismerőn kívül álló oknak tekintjük. Ezzel ugyanis éppen azt állítjuk, hogy bizonyos
esetekben, bizonyos körülmények fennállása esetén, nem lehetséges a megismerés. Az olyan
szabály pedig, amely alól létezik kivétel, nem szabály. Ami, tehát nem határozott igen, az nem.
Az időmúlásnak nevezett és Király Tibor által objektívnek tulajdonított körülmény valójában a
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KIRÁLY Tibor a Büntetőítélet a jog határán című monográfiájában részletesen foglalkozik a megismerés
akadályaival, korlátaival, melyeket két nagy csoportra oszt: az ún. objektív határokra és a jog által húzott
határokra. Az elsőbe tartoznak a külvilág változásai, amelyeket nagyrészt az időmúlás keletkeztet, míg a
másodikba az alábbiak.
a) A büntetőjog határozza meg a büntetőeljárásbeli megismerés kereteit azáltal, hogy megállapítja mi
minősül bűncselekménynek, amivel egyúttal a büntető anyagi jogilag releváns tények körét is
meghatározza. A büntetőeljárásban pedig - részben - ezeket a releváns tényeket kell megállapítani ahhoz,
hogy a büntetőjogi felelősség kérdésében megalapozottan lehessen dönteni.
b) A büntetőjog határozza meg továbbá azokat az akadályokat, feltételeket is, amelyek fennállása, vagy
hiánya a büntetőeljárás megindításának, lefolytatásának akadályait jelentik. Ezeket eljárási akadályoknak,
vagy negatív eljárási feltételeknek nevezzük, s éppen azáltal, hogy a büntetőeljárást akadályozzák, az
igazság megismerésének útjában is állnak. Ilyen akadályok például a büntethetőséget kizáró és megszüntető
okok, amelyeket a büntetőtörvénykönyv sorol fel, de megjelennek az eljárási törvényben is, de itt már
akadályokként, amelyek fennállása esetén büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindultat meg kell
szüntetni, illetve felmentő ítéletet kell hozni. Annak eldöntése azonban, hogy adott esetben fennállnak-e
ilyen akadályok, sokszor éppen az eljárás során történő megismerési folyamat eredményeként derül ki, s
attól függően, hogy mikor, a megismerés akár teljes is lehet. Vagyis az igazságot megállapíthatják az
eljárásban, de következményeit nem alkalmazhatják.
c) A büntetőeljárási jog is tartalmaz olyan szabályokat, amelyek a valóság megismerését korlátozzák. Mivel
a büntetőeljárás szakaszokra osztható, ezért a tisztán processzuális akadályok is ezekhez kapcsolódnak. Az
eljárás során az ügy mindig egy magasabb szakaszba jut, annak megfelelően, ahogy a megismerés egyre
inkább előrehalad. Ehhez azonban speciális feltételeknek kell fennállniuk, hiányuk pedig értelemszerűen
akadályként jelentkezik; az ügy nem juthat tovább egy magasabb megismerési szintre. Ilyen akadályt jelent
például a törvényes vád hiánya, amely lehetetlenné teszi, hogy az ügy bírósági tárgyalásra kerüljön, s így azt is, hogy
a bíróság ítéletében megállapítsa az igazságot.
d) Végül pedig mind az anyagi, mind pedig az eljárási jog tartalmaz ún. bizonyítási tilalmakat, amelyek úgyszintén a
megismerés útjában állnak.
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jog által húzott határ. A jogalkotó az, aki a büntetőeljárás idejét meghatározza, és ő fűz
jogkövetkezményeket az eljárási idő hatóságok általi túllépéséhez, illetve elmulasztásához. Ezen
jogkövetkezmények közül a leglátványosabb az elévülés. Míg ugyanis a büntetőeljárás hatóságait
és a bíróságot kötik a megszabott határidők, addig a történész számára az idő, mint akadály, nem
létezik. A különböző technikai újítások alkalmazásával pedig végképp nem.
A büntetőeljárás tehát az objektív valóságból felépülő, s így a szubjektum által teremtett
világban létezik. De aggodalomra nincs ok: a látható ellentmondást, első pillantásra láthatatlan
egyensúly tartja egységben.
A valóságot kétség kívül - legalább részben - a szubjektum hozza létre a tetteivel, és tudatának
erejével. Egészen addig a valóság csak számtalan variációjú és egymással párhuzamos
lehetőség.208 A szubjektum közrehatása következtében azonban a lehetséges valóságok közül az
egyik a jelen pillanat létezőjeként az egyetlen valósággá209 változik. S éppen azért, mert
ténylegesen is valóság - tehát létező - megismerhető. A büntetőeljárás nyelvére átfordítva ez a
következőket jelenti.
A jogalkotó azzal, hogy bizonyos emberi magatartásokat büntetendővé nyilvánít, megteremti a
bűn lehetőségét.
„Ezen a világon nem létezik abszolút jó, és ugyanúgy abszolút rossz sem… A jó és a rossz
nem mozdulatlan és rögzített, hanem folyton helyet és helyzetet cserél. Ami most jó, az a
következő pillanatban talán rosszba fordul át, és ez fordítva is lehetséges… A lényeg, hogy
megőrizzük a folyton mozgásban lévő jó és rossz egyensúlyát. Ha az egyensúly elbillen az egyik
irányba, akkor nehezen lehet megőrizni a szabályokat. Bizony, maga az egyensúly a jó.”210Mindez
azonban egyet jelent valami nagyon fontossal: a szabadsággal és az azzal kéz a kézben járó
felelősséggel. Ahogy Hans Kelsen is utalt erre a tanulmányában,211a relativista morálfilozófia bármennyire is amorálisnak tartják - a legszigorúbb üzenetet közvetíti az emberek felé, amit én
valahogy így fogalmazok meg. „Tudd, Ember, hogy igazán szabad vagy. Szabadságodban áll
megtenni bármit, amit akarsz. Válassz hát szabadon! De emlékezz: minden tettednek
következménye van, itt és most. Senki nem ítél el, senki nem von felelősségre, de végül Neked
Magadnak kell szembenézned azzal, amit teremtettél. Itt és most.” Az emberi társadalmak
azonban szeretik meghatározni - a működésük érdekében - mi a jó és mi a rossz, vagyis egy olyan
értékrendet felállítani, ami a működésük és berendezkedésük alapja lehet. És minél több ember
véli úgy, hogy egy adott dolog, egy adott tulajdonság ilyen vagy olyan, annál biztosabb alapokra
épít fel egy társadalmi rendszert. A képlékeny létet rideg és szilárd formába kövesítve így alkot
végül jogot és bűnt.212 A jog szilárdítóanyaga az, ami a társadalmat végtére is egybe tartja. Mindez
azonban korántsem jelenti, hogy a jog valamiféle abszolút értéket védelmezne. A társadalom
többsége által védelemre érdemesnek ítélt érték - hajtson fejet és térdet előtte bármily sok ember
- akkor is relatív érték marad, ahogy az is, amelyik oltára előtt kevesebben áldoznak. Ezek a
számok pedig koronként, helyenként és szituációnként váltakoznak. Adolf Hitler ma kisebb
tömeget volna képes eszméje és célja mögé felsorakoztatni. Talán. Jézus Krisztust ma nem
végeznék ki. Talán.213
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Vö: ARISZTOTELÉSZ: Metafizika.
A szubjektum számára.
210 MURAKAMI Haruki: 1Q84. Második kötet. Geopen Könyvkiadó, Budapest. 2011.
211 Hans KELSEN: Mi az igazságosság?
212 Nem véletlenül írhatta Oscar WILDE a következőket. „Nem szeretem a törvényt. Ha nem lenne törvény,
nem lenne mit megszegni.” És ezzel tökéletesen igazolja azt is, amit jóval korábban már William
SHAKESPEARE is megállapított, vagyis, hogy „nincs a világon se jó, se rossz, gondolkodás teszi azzá.”
(Hamlet)
213 Mindez nem jelenti azt, hogy, hogy az értékítéleteknek és az általuk teremtett jónak és rossznak;
helyesnek és helytelennek stb. ne volna értelme. A relativitás oly eszköz, mely segít az embernek
megtapasztalnia, hogy Ki Ő Valójában. Az értékítéletek útjelző-táblák, nem kevesebbek, de nem is többek
ennél. Eszközök, de nem célok: létük egymástól függ és egymásból fakad, hiszen „amikor az Ég Alattiban
mindenki felismeri a szépről, hogy szép, akkor megjelenik a rút is. Amikor mindenki felismeri a jóról, hogy
jó, akkor megjelenik a rossz is. Ezért lét és nemlét egymásból születik, nehéz és könnyű egymást hozza létre,
hosszú és rövid egymást alakítja, magas és mély egymásba hajlik, zeneszó és énekhang egymással cseng
össze, előbbi és későbbi egymást követi.” (LAO-CE: Tao Te King.)
209
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Csáth Géza nem véletlenül írja a következőket az erkölcsről és - ezzel párhuzamosan, s belőle
szükségszerűen fakadóan - a bűnről. „Az erkölcs nem valami állandó: változik. Megfelel a kornak,
s így semmiképp se jő ellentétbe a józan ésszel és az emberi törvényekkel.”214 Oscar Wilde-ot például - így a viktoriánus értékek és elvek nyomvonalán haladó Angliában minden bizonnyal
igen erkölcsös és ami még ennél is fontosabb, jogszerű volt hosszú évekre a readingi fegyház falai
és rácsai mögé zárni.
Amikor tehát az egyén értékrendje szembe áll a társadaloméval, az úgynevezett erkölccsel,215
akkor - amennyiben ezen érték egyúttal a jog által is védetté nyilvánított érték - az egyénből a
bíróság döntése által, hivatalosan is bűnöző válik és ennek következményeit viselni kénytelen.
Még érdekesebb a probléma, amikor az egyén számára morális problémát okoz, vajon melyik
értéket kövesse: azt, amit helyesnek érez, ami a lelkéből fakad, vagy amit kívülről a társadalom, s
végső soron az állam igyekszik rákényszeríteni? A benne lakó istenség és a számára otthont adó
haza szeretete között feszülő - állam által generált - konfliktus szép és megható feloldása
Szókratész megoldása. Egyszerre volt képes követni belső vezetőjét és a hazája iránti szeretetből elutasítva a szökés lehetőségét - elfogadni az államának törvényei szerint járó büntetést.
Morálfilozófiai kérdéseket a maguk mélységében itt és most nyilvánvalóan nem áll módomban
fejtegetni, e rövid kitérő erejéig azonban mégis szükségesnek ítéltem megemlíteni
problematikáját, tekintettel arra, hogy a büntetőjog és a büntető eljárásjog létének is
magyarázataként szolgál, valamint - ahogy arra dr. Várhegyi Éva törvényszéki bíró felhívta a
figyelmemet - nagyon is érzékelhetően él a Büntető Törvénykönyvből ismerős „társadalomra
veszélyesség” intézményében, mely nélkül - mint tudjuk - nem létezik bűncselekmény. Az
azonban, hogy mi a társadalomra veszélyesség, sok mindentől függ, többek között a bíró
megítélésétől is. Ezek viszont ismételten olyan kérdések, amelyek részletes tárgyalása egy másik
dolgozat témája lehetne, s így most csak oly mértékben érintettem, amennyire szükségesnek
éreztem.
A bűn létrehozása ily módon, egy értékelési folyamat eredménye, mely szerint bizonyos emberi
magatartások veszélyesek a társadalomra, így a valóság alakításának ezen módját a jogalkotó
megtiltja az egyének számára. A bűncselekmény jogalkotó általi meghatározásával tehát még
nem jött létre az a valóság, amely a büntetőeljárás tárgyaként szerepel. A büntetőeljárás ugyanis
a jogalkotó által előre, absztrakt módon kijelölt lehetséges, de a szubjektum által ténylegesen is
létrehozott valóság megismerésének egy sajátos, elvek és értékek mentén működő, eljárási
formaságokhoz kötött eszköze. Ebből viszont az következik, hogy - ellentétben az általános
felfogással - nem a bűncselekmény a büntetőeljárás tárgya, hanem az a valóság-rész, amelyet az
elkövető a bűncselekménnyel létrehozott. A megismerés tárgya ugyanis nem lehet más, mint a
valóság, ami mindig az adott pillanat létezőit216 foglalja magában, de a bűncselekmény a
büntetőeljárásbeli megismerés idején nem része a valóságnak. A megismerés tárgya mindig a
bűncselekmény nyoma, amelyből vissza lehet következtetni a kiváltó okra. A büntetőeljárás
feladata ekként az adott (jelen) valóság megismerése, de a célja már egy másik (jelen nem lévő)
valóság megállapítása, a bűncselekményé.
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CSÁTH Géza: Hamisság és igazság. Lazi Könyvkiadó. 2007. 15. o.
OSHO például kifejezetten elutasítóan nyilatkozik az erkölcsről, amikor a következőket írja róla. „Az
erkölcs igen közönséges, világi, középszerű; az erkölcs nem juttat téged a legvégsőhöz, nem isteni eredetű.
Az erkölcs pusztán egy társadalmi stratégia. Ezért lehet az, hogy ami jó az egyik társadalomban, az rossz a
másikban; ugyanaz a dolog, ami Indiában jónak számít, Japánban elítélendő. Ugyanaz a dolog, amit ma
jónak tartanak, holnapra már lehet, hogy rossznak számít. A moralitás egy társadalmi melléktermék, egy
társadalmi stratégia a te rendszabályozásodhoz. Az a te belső rendőröd, egy bíró, aki benned csücsül - ez egy
ügyes fogás a társadalom részéről, hogy bizonyos eszmék, melyeket rád szeretne erőltetni, hipnózisban
tartsanak. Például, ha te egy vegetáriánus családba születtél, akkor számodra a nem vegetáriánusok a
legnagyobb bűnözők.” Egy másik helyen pedig: „ A társadalom csak két alternatívát kínál fel neked: vagy
őszinte leszel és bűnöző, vagy hazug és tiszteletreméltó. A harmadik alternatívát nem engedi meg. Miért
nem engedi meg neked a harmadik alternatívát? - azért, mert az olyan egyéneket eredményezhetne, mint
Jézus, Buddha vagy Krisna, akik mellett a tömeg középszerűnek, sértettnek és megalázottnak érezné
magát.”
216 A megismerésnek ugyanis feltétele, hogy a tárgya a megismerés pillanatában ne csak már, hanem még
létezzen.
215
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A lineáris idő a most (a jelen) állapota, s így az egyetlen (a tényleges) valóság maga a jelen. A
büntetőeljárás elmélete, ennek ellenére, „kettéhasítja” a valóságot: és így a megismerés tárgyát
is. A valóság ily módon a büntetőeljárásban sajátos módon, duplikáltan van jelen: egyrészt, mint
a közvetlen megismerés tárgya (megismerendő valóság); másrészt, mint a közvetett megismerés
tárgya (megállapítandó valóság).
Így voltaképpen, amiről írok, nem újdonság, csak meglátásom szerint az utóbbi, valójában nem
megismerés, hanem a megismerésből levont következtetés révén tett, és egy elmúlt valóságra
vonatkozó, megállapítás.
Megállapítandó valóság

Megismerendő valóság

(múlt)

(jelen)

a bűncselekmény

1. számú ábra
A két fogalom közti különböztetés azonban nem teljesen egyértelmű, ráadásul gyakran
használják szinonimaként. A megismerés fogalma kétség kívül filozófiai eredetű és a büntető
eljárási jog elmélete, érzékelhetően, fenntartásokkal viseltetik e fogalmak mechanikus
átvételétől.217 Amennyire lehetséges - tárgyára és az eljárás sajátosságaira tekintettel - saját
fogalmakkal dolgozik.218Ezek közé tartozik a ténymegállapítás, valamint a tényállás is.
A tényállás voltaképpen a valóság büntető eljárásjogi megfelelője,219 mely egyrészt kifejezi, hogy e
sajátságos megismerési folyamat tárgya nem a valóság általában véve, hanem annak egy, a
Büntető Törvénykönyv Különös Részében elhelyezett - tehát büntetőjogi normába foglalt -

217

Vö.:ÁDÁM György: Az igazság érvényesülése a büntető eljárásban. Jogtudományi Közlöny. 1967. 10-11.
szám 612-618. o.
218 A büntetőeljárást szabályozó törvények egyike sem ismeri és nem is tartalmazza a megismerés kifejezést.
Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a Bűnvádi Perrendtartásról (a továbbiakban: Bp.) például az adatok
kipuhatolását, valamint kiderítését tartalmazta a megállapítás mellett.
Bp. 83. §: „A nyomozás tárgya azoknak az adatoknak a kipuhatolása és megállapítása, melyek a vád emelése
vagy nem emelése kérdésében a vádló tájékoztatására szükségesek…”
Bp. 102. §: „A vizsgálat célja azoknak az adatoknak bírói kiderítése és megállapítása, melyek alapján
eldönthető, hogy van-e helye a főtárgyalás elrendelésének, vagy hogy meg kell-e szüntetni a bűnvádi
eljárást…”
Az 1973. évi I. törvényben hasonlóképp mellőzte a jogalkotó a megismerést.
5. § (1) bek.: „A hatóságok feladata, hogy az eljárás minden szakaszában a tényállást alaposan és
hiánytalanul tisztázzák, a valóságnak megfelelően állapítsák meg…”
A hatályos 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.), elődeihez hasonlóan, adós marad a
megismeréssel.
75.§ (1) bek.: „A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell
törekedni…”
164.§ (2) bek.: „…A tényállást oly mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e.”
219 CSÉKA Ervin ezt a fogalmat több rétegűnek tekinti, melyet lehet filozófiai; társadalomtudományi; jogi és
végül büntetőjogi értelemben használni. S ez utóbbin belül megkülönbözteti az anyagi és az eljárásjogi
vetület. (CSÉKA Ervin: A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Budapest. 1968. 211. o.) Nem feltétlenül rossz ez a megközelítés, ugyanakkor én úgy vélem, hogy a
ténymegállapítás, különösen pedig a tényállás-megállapítás sajátosan jogi fogalmak, amelyek a valóság
filozófiai fogalmát hivatottak helyettesíteni az eljárási jog tudományában is.
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valamely emberi magatartás konkrét megvalósulása. Még nyilvánvalóbbá és pontosabbá teszi ezt
a tényállás-megállapítás fogalma.220 A büntetőjogi normában meghatározott és tényállásokba
foglalt emberi magatartást a jogalkotó ugyanis - mesterségesen - tényállási elemekre bontja,
amellyel így pontosan meghatározza, mely tényeket (valóság-darabkákat) kell az eljárás során
megállapítani.221
Másrészt kifejezi azt is, hogy itt nem l’art pour l’art megismerésről van szó, hanem ennek konkrét
célja van: az igazságszolgáltatás. És ez az a pont, ahol tetten érhető és megérthető a megismerés
és megállapítás fogalmainak egybe mosása.
A büntetőjogi norma tényállás-elemeinek a megállapítása a büntetőeljárás célja,222 mert ebben az
esetben van lehetőség a büntetőjogi felelősség kérdésében való döntésre és végső soron az
igazságszolgáltatásra. A megismerés így természetes módon tűnik el a megállapítás mögött,
hiszen az - ebből a szempontból nem más, mint - eszköz. De ettől - s épp ettől - nem azonos a
kettő. 223 A megismerés ugyanis a valóság megállapítására irányul.224
S „mindig csakis egyetlen valóság létezik.”225
Világvége
„Súlyos időkben kétértelmű, régi álmok nehezednek a lelkedre. Úgy haladsz tovább, hogy folyton
menekülsz előlük. De elmehetsz a világ végére is, az idő súlya alól nem tudsz kibújni. De azért a
világ végére el kell menned. Mert nem tehetsz mást, el kell jutnod odáig.”226És Világvégén szembe
kell nézned az igazsággal. Neked éppen úgy, mint nekem és mindenki másnak.
Mit látsz majd Világvégén?
Egy biztos: mást, mint én. Mert nincs két ember, aki számára a világ vége ugyanaz lenne. S épp
ezért „nem akarom, hogy azon az úton kövess engem, amelyen én haladok a célom felé. Járd a
saját utadat, kövesd az általad meghatározott irányt, amely belső késztetéseidnek a leginkább
megfelel. Ne fogadj el semmilyen állítást, csak azért, mert tőlem származik. Ha százszorosan igaz
is, mégsem a Te igazságod, nem a Te tapasztalatod, és így nem is fogsz vele azonosulni. Az igazat
valósítsd meg, és akkor magadévá fogod tenni az igazságot.”227Akkor tudni fogod, hogy
Világvégére érkeztél.
***
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Lásd: NAGY Lajos: Tanúbizonyítás a büntetőperben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1966.
Amennyiben azonban a bűncselekménynek eredménye van ezt nem csak megállapítják, hanem
megismerik, mivel a jelen valóság része. Az eredmény a bűncselekmény okozata, mely bizonyos esetekben a
tényállási elemek között szerepel.
222 Ez a kijelentés csak abban az esetben tekinthető helyén valónak, amennyiben a büntetőjogi normát tágan
értelmezzük és az alatt nem csak az anyagi, hanem az eljárási jogi tényeket, illetve normákat értjük. A
büntetőeljárás és különös tekintettel az annak végén jelentkező igazságszolgáltatás szempontjából releváns
tények köre ugyanis nem csupán a Büntető Törvénykönyv normáiban foglalt, hanem az eljárási jogszabály
által meghatározott tényeket is felöleli. A relevancia bizonyítás-elmélet szempontjából jelentőséggel bíró
témáját azonban nem szeretném e dolgozatban részletesen tárgyalni, minthogy nem kötődik szorosan jelen
témához.
223 CSÉKA Ervin a ténymegállapításnak egy tágabb és egy szűkebb fogalmát különbözteti meg, mivel úgy
véli, hogy a ténymegállapítás a büntetőeljárásban végzett jogszabály-alkalmazáshoz kötődik. Így tágabb
értelemben folyamat, vagyis a teljes tény-felderítési tevékenység értendő alatta; míg szűkebb értelemben az
egész ténymegállapítási folyamat eredményének leszűrése a ténymegállapító aktusban, ami a jogalkalmazói
aktus alkotórésze, az ún. tényállás megállapítása. A tágabb értelemben vett ténymegállapítás alá tehát
besorolja a megismerést is. „A megállapítás, ennélfogva – mélyebb tartalmában – megismerő tevékenység,
az objektív valóság egy jelenségének az objektív igazság erejével való megragadása…A megállapítás
lényegét tevő megismerés (észlelés, tudomásszerzés) folyamata feltételez továbbá egyéb résztevékenységeket
is. Ezek a megállapítás eljárási szakaszai: tényadatok kutatása, felderítése, gyűjtése, megvizsgálása,
ellenőrzése… következtetés, értékelés.” (CSÉKA Ervin: i.m. 213. és 218. o.) Hozzá hasonlóan, NAGY Lajos is
a ténymegállapítás részeként határozza meg a megismerést, azonban oly részeként, mely a lényegét adja.
(NAGY Lajos: i. m. 16. és 19. o.)
224KIRÁLY Tibor azt írja, hogy az igazság megállapítására irányul. (KIRÁLY Tibor: i. m. 56. o.) Én viszont
ezzel nem értek egyet. Az igazságot ugyanis ténylegesen nem lehet megállapítani, kizárólag megteremteni.
Erről azonban a későbbiekben, amikor az igazság természetét vizsgálom, lesz még szó.
225 MURAKAMI Haruki: 1Q84. Első könyv. Geopen Könyvkiadó. Budapest. 2011.
226 MURAKAMI Haruki: Kafka a tengerparton. Geopen Könyvkiadó. Budapest. 2010.
227 Jiddu KRISHNAMURTI.
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Az előző részben írtak alapján úgy tűnhet, hogy „igazságtalanná” tettem a büntetőeljárást,
figyelemmel arra, hogy egészen idáig, kizárólag valóság-megismerésről és valóság-megállapításról
esett szó. Ráadásul a törvény szövege sem utal rá - ahogy arról már fentebb esett szó - hogy az
igazságnak bármiféle szerepe is volna az eljárásban… De lehetséges volna igazságot szolgáltatni,
igazság nélkül? S ha nem, akkor, vajon, hol van az igazság a büntetőeljárásban?
Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, induljunk ki abból, az irodalomban elfogadott
álláspontból, mi szerint az igazság és a valóság nem azonosak. E felfogás értelmében az igazság
egy sajátos - a valóság (objektum) és a megismerő (szubjektum) közötti - viszonyrendszeren belül
értelmezhető, illetve határozható meg, mint a megismerő tevékenység eredményeként kialakuló
ismereteink objektív tartalma. S miután ismereteink a külvilágban ítéletek, kijelentések
formájában jelennek meg, adódik a magától értetődő következtetés, hogy az igazság a
kijelentések tulajdonsága.228 Egy kijelentés ugyanis akkor igaz, ha tartalmát tekintve objektív,
tehát a valósággal megegyező.
Ez a meghatározás azonban, kizárólag akkor érvényes rá, ha a külvilágban való megjelenése
során vizsgáljuk. Másképp szólva: az igazság a külvilágban, mint a kijelentések, ítéletek
tulajdonsága jelenik meg. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az igazság, mielőtt
a külvilágban megjelenne, már korábban létrejött: a megismerő tudatában. A szubjektum ugyanis
a világról, a megismerésen keresztül alkot képet magának, s így a valóság voltaképpen csak, mint
igazság229 létezik számára. A valóságnak megfelelően megismert tény: igazság. A megismeréssel
viszont a valóság eltűnik a tudatban, egész pontosan, átalakul: igazsággá. Ezért mondhatjuk,
hogy az igazság a szubjektum teremtménye. Kizárólag benne és általa létezik, tőle függetlenül
soha. Mi következik ebből?
Az igazság tudati (a tudat terméke).
Az igazság, maga a valóság.
Természetét tekintve, tehát kettős jelleggel bír, ami létezésének két, konjunktív előfeltételéből
fakad: a szubjektumból és az objektumból (valóság), amelyek meghatározzák azt a két elemet,
amelyből felépül. Az egyik a keletkezési helyére, a másik, a tartalmára vonatkozik.
Az igazság két eleme így a következő: egy tudati és egy objektív elem. Amennyiben az első
megtalálható, de az utóbbi hiányzik képzelményről; ha fordított helyzet áll fenn, valóságról
beszélhetünk.
Tudati elem
Képzelmény
Valóság
Igazság

Objektív elem

x
x
x

x

1. számú ábra

Ennek ellenére, az irodalomban, megfigyelhető, kettős
természetének figyelmen kívül hagyása és az objektív
jelleg túlhangsúlyozása. Ennek okát a következőben
látom.

Az igazságot a büntetőeljárás részének tekintve, eljárási szempontok alapján vizsgálják lényegét,
természetét, jelentőségét, valamint az eljárásban betöltött szerepét. E kérdéskör kapcsán a
gnoszeológiai gyökerek makacs tényekként bántják az eljárási jog fényviszonyaihoz szokott
szemet, ugyanakkor a filozófia reá gyakorolható, megengedhető mértékű hatása már korántsem
ilyen - zavaróan - egyértelmű. Az irodalomban egyetértenek abban, hogy nem lehet az igazság
fogalmát, illetve az azzal kapcsolatos megállapításokat, nézeteket, filozófiai formájuk
maradéktalan megtartásával átültetni a büntetőeljárás elméletének talajába. A gnoszeológiai
elméletek különbözősége és ellentmondásossága ugyanis méltán vált ki ellenérzést a
büntetőeljárás tudományának művelői körében, hiszen, ezáltal, könnyen képlékennyé
változtatható az egész büntetőeljárás. Az igazság szubjektum-függő volta a büntetőeljárás és az
igazságszolgáltatás, valamint a bírói döntések létjogosultságát kérdőjelezné meg. Nem véletlen
tehát, hogy az eljárási jog elmélete - ahogy arról már volt szó - az objektivitás és a

228

KIRÁLY Tibor: i. m. 154. o.
„Nincs… bizonyosabb… mint ez, hogy minden, ami a megismerés számára létezik, tehát ez az egész világ,
csak a szubjektumra vonatkozó objektum, a szemlélő szemlélete, egyszóval képzet… Minden, ami valaha
csak volt vagy valaha lehet a világon, kikerülhetetlenül hordozza ezt a szubjektum általi
meghatározottságot, és csak a szubjektum számára létezik.” (Arthur SCHOPENHAUER: A világ, mint akarat
és képzet. Első kötet. Első könyv. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1991. 33-34. o.) Amit SCHOPENHAUER itt
képzetnek nevez, az, az én értelmezésemben, igazság.
229
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megismerhetőség irányába tolódik el. S nincs is ezzel alapvetően baj, csupán azon kellene
elgondolkodni, mi lenne, ha az objektivitást és a szubjektivitást nem egymással ellentétes, hanem
egymást kiegészítő fogalmaknak, illetve tulajdonságoknak tekintenénk?
Én ugyanis nem gondolom, hogy mindenképpen át kellene vetíteni a filozófia valamely
igazság-képét a büntetőeljárásra, hanem meg lehetne és kellene, alkotni annak saját, önálló
igazság-fogalmát. A gnoszeológiai elméletek vizsgálata ugyanis elvezet bennünket a tiszta
igazság-fogalomhoz, amely kiindulópontként szolgálhat a büntetőeljárás számára.
Az igazság a szubjektum valóság-megismerő tevékenységének eredményeképpen, a tudatban
létrejött, tartalmát tekintve objektív (valósággal egyező) tény, mely a külvilágban - mások
számára is érzékelhető módon - mint a kijelentések tulajdonsága jelenik meg, és a kijelentés
tartalmának, a valósággal való összevetése során állapíttatik meg.
Csakhogy, hiába határozzuk meg az igazság fogalmát, mert nagyon úgy tűnik, hogy a
büntetőeljárás víztükrén az igazság szilánkokra törik. A darabkák neve: materiális és formális
igazság. A látszat azonban csalóka, mert mindig csakis egyetlen igazság létezik: a bűncselekmény
(pontosabban tényállás-elemeinek komplexuma). Vagyis, a megállapítandó valóság, a közvetett
megismerés tárgya. Ez az, amit igazság-megállapításnak, illetve a büntetőeljárásbeli (tárgyi
értelemben vett) igazságnak nevezek. Ez tekinthető az igazság egyik büntetőeljárásbeli
megjelenési formájának, amelyet azonban el kell határolni magától a fogalomtól.
A büntetőeljárásbeli igazság szűkebb értelemben, a bíró tudatában - egy speciális, eljárási
formaságokhoz kötött - megismerő-bizonyító tevékenység során kialakult - tartalmilag objektív meggyőződés a valóságról, mely a külvilágban határozati formába foglalt kijelentésként jelenik
meg.
Tágabb értelemben pedig valamennyi, a büntetőeljárásban részt vevő hatóság
(pontosabban a tagjaik) valóságról való meggyőződése értendő alatta.
A különbség a két értelmezés között - láthatóan - kizárólag abban áll, hogy ki a
megismerés alanya. Ez pedig egy furcsa, skizofrén állapotot idéz elő a büntetőeljárásban, ami
mesterségesen szétszakítja az igazságot ú.n. ténybeli és jogi igazságra - ami viszont nyilvánvaló
képtelenség és még annál is hatalmasabb veszedelemforrás. Innentől ugyanis megkezdődik az
értelmetlen és felesleges vita arról, vajon a büntetőeljárás bírósági szakaszt előkészítő része során
eljáró hatóságok (ügyész, nyomozóhatóság) igazságot állapítanak-e meg, vagy ami még
érdekesebb: állapíthatnak-e meg igazságot?
A válasz, ugyanis mindkét kérdésre nyilvánvalóan: igen. Ahhoz azonban, hogy idáig
eljussunk, nézőpont-váltásra van szükség, vagyis nem az igazságot kell a büntetőeljárás oldaláról
megközelíteni, hanem a büntetőeljárást az igazság felől. Eretneknek tűnő gondolat így első
pillantásra, mert a büntetőeljárás egyedi jellemvonásainak figyelmen kívül hagyásának látszatát
kelti, erről azonban szó sincs. Azt azonban meg kell érteni, hogy az igazság és nem a
büntetőeljárás a fontos. Ez utóbbi csak eszköz a megismerő számára az igazság teremtésének
folyamatában.
A jogalkotó kizárólag a bírói meggyőződésnek tulajdonít igazságerőt, ugyanakkor az
eljárás lefolytatása, illetőleg bírósági szakaszba juttatása elképzelhetetlen az előkészítő szakasz
hatóságainak (ügyészség, nyomozó hatóság) bűncselekménnyel kapcsolatos - szintén határozati
formát öltő - meggyőződése nélkül. Ezen határozatoknak az eljárás menetére gyakorolt hatása
alapján megkülönböztethetünk: az eljárás folytatását eredményező; az eljárást befejező, valamint
az eljárás menetét megakasztó (az eljárás felfüggesztését eredményező) határozatokat.
Kiemelést jelen esetben a második határozattípus igényel, méghozzá a bíróság által hozott
ugyanilyen határozattípussal való összevetés okán. A különbség nem a tartalomban, hanem a
határozat jogi erejében rejlik. Az előkészítő szakasz során hozott határozatok egyikének sincs res
iudicata hatása, míg a bíróság által hozottaknak ez lényegi elemük. Ebből következik, hogy csak a
bírói igazság jogi igazság; s így ez jelenti egyúttal a büntetőeljárás célját is.
Ahhoz azonban, hogy a büntetőeljárás mechanizmusát megérthessük, a tág értelemben
vett büntetőeljárásbeli igazság-fogalommal kell dolgoznunk.
Miután az igazság olyan tény, mely a megismerő tudatában keletkezik és tartalmilag a
valóságnak felel meg, azt mondhatjuk, hogy az eljáró hatóságok valóság-megállapítások
(igazságok) egymásra épülő láncolatán keresztül valósítják meg az eljárás célját: a
bűncselekmény - mint valóságrész - megállapítását. E közbenső megállapítások tényadatai
azonban sosem neveztetnek igazságoknak, tekintettel arra, hogy mindig egy magasabb
nézőpontból vetül rájuk a fény. S mint tudjuk, ami önmagában igazság, az egy szélesebb
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spektrumú vizsgálat során talán épp hamisság lesz.230 Ennek oka nagyon egyszerű: a
büntetőeljárás, mint sajátos valóság-megismerő és valóság-megállapító tevékenység során
fokozatosan bontakozik ki a megismerni vágyott valóságrész a maga teljességében, hasonlatosan
a kirakós-játékhoz. Az eljárás kezdeti szakaszán csak néhány darabka áll rendelkezésre és ebből
kell következtetéseket levonni, hogy eldöntsék folytassák-e az eljárást (sőt, hogy egyáltalán
megindítsák- e), s ha igen milyen irányban?
Emiatt írja Gödöny József,231hogy az előkészítő szakasz során valójában még minden tény
releváns, hiszen nem lehet tudni, melyekre lesz szükség annak érdekében, hogy az eljárási cél az
adott esetben megvalósítható legyen.
Ezekből a megismert tényekből következtet a bíróság az eljárás egy későbbi szakaszában
a megállapítandó valóságra, a tárgyi értelemben vett igazságra, ami annál könnyebb és
biztosabb, minél több tény birtokában van. A büntetőeljárás garanciarendszerének egyik vonulata
pedig éppen ezt, a valóságnak megfelelő ténymegállapítást és így az eljárás céljának
megvalósulását hivatott biztosítani. Így jutunk el az igazság büntetőeljárásbeli megjelenésének
második formájához, az igazság elvéhez.
Az igazság elve a büntetőeljárásban azt fejezi ki, hogy mennyi rész-tény ismeretében
levont jogalkalmazói következtetést ismer el igazságnak a jogalkotó és ruház fel jogi
igazságerővel, vagyis jogerővel.
Miután az igazság elve a büntetőeljárás egyik alakító elvének tekinthető, mely azon
normák összességét foglalja magában, amelyek célja a ténymegállapítás, és így az eljárási cél
megvalósításának biztosítása, tartalmi elvnek tekinthető. Két fajtája - a materiális és a formális
igazság elve - valójában e biztosíték-rendszernek egy-egy szintjét jelöli.
***
A büntetőeljárásnak része az igazság, mert maga az eljárás éppen úgy pihen, az igazság fonalára
felfűzve, mint Sun Wukong Buddha tenyerében. És tapodtat se mozdul e megtartó, gyengéd,
bűvös kézből.
Vízgyűrűk a tudat peremén
Az álomfejtő érzi, ahogy a tudata, az időben vágott keskeny ösvényen, apránként átúszik
a koponyába, mely megállíthatatlanul magába szívja. Ott pedig, a mélységes sötétségben, eggyé
válik valamivel, ami már nem ő, mégis ismerős benyomást kelt… mintha haza érkezett volna.
Ebben a pillanatban villanásszerűen megjelenik előtte valami. A koponya legmélyéről gomolyog
elő a furcsa árnyalak: egy régi álom.
Azon a napon Pilátus egyedül álldogál az üres csarnok egyik oszlopának támaszkodva, és
nyugtalan tekintetével a végtelenbe kényelmesen elnyújtózó, szemvakítóan kék horizontot figyeli.
A világ tompán és elmosódottan létezik számára, mintha egy másik valóság lenne, mely
egyáltalán nem azonos azzal, amiben most kóborol. Ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre hatol
benne, észre sem veszi, hogy már nincs egyedül. Egyszer csak - a világ egy
meghatározhatatlannak tűnő pontjáról - egy finom kéz gyengéden a vállára simul, s egy tiszta
hang hozzá szól.
-„Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki
az igazságból való, hallgat a szavamra.”
Ő az. Megismeri, hiszen ezerszer látta már, amikor azon a másik helyen járt. Önkéntelenül
elmosolyodik, mert érzi, hogy a lelke megtalálta végre, amit keresett: azt az álmok nélkül
álmodott valóságot.
-„Mi az igazság?” - kérdezi, és lassan lehunyja szemeit, mintha a választ valaki, valamikor réges-régen - a szemhéja belső részébe égette volna, s ahonnan most kiolvashatja. Amit keres,
végül, valahonnan a koponyája mélyéről kúszik elő, s vetít különös, táncoló árnyakat
szemhéjának vásznára. Mint a vízgyűrűk, úgy terjed szét a valóság a tudatának felszínén, hogy
annak végső határait elérve, igazságként bukjon alá a végtelen, Blue232 dallamától morajló
mélységbe. Elmerül a zenében, az pedig fokozatosan beivódik minden porcikájába, átitatja a
lelkét, ő pedig feloldódik benne, mint a mészkő az esőcseppek óceánjában. Mindaz, amit korábban
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úgy határozott meg: Pontius Pilátus, most darabjaira omlik szét. Az a másik valóság, a szavak
kelltette furcsa rezgésen és a dallamon keresztül, kivon belőle és magába olvaszt valamit, ami
eddig összetartotta. A lényegét.
Ez lenne a halál, merül fel benne a gondolat, de sehogy sem tudja tényként elfogadni. Márpedig
„a tények makacs dolgok,”233mint a piramisok Egyiptom földjén. Ellentmondást nem tűrően,
kérlelhetetlenül magasodnak ki a lét képlékeny kútjának legsötétebb és legmélyebb pontjából.
Pilátus azonban ebben a pillanatban ösztönösen megérzi-megérti, hogy amit halálnak gondolt, az
valójában nem létezik. Kísértet, amivel a társadalom felett uralmat gyakorlók félelem-burokba
zárják társaikat. Igen, egészen biztosan tudja: csak élet létezik. Az Egy élete, az Élet egysége,
mely azonban számtalan alakot ölt, s formát vált, amint kedve tartja. Ez az, amivel most ő
egyesül, ahonnan jött, s ahová visszatér. Elmondhatatlan békét érez: megtapasztalta végre, amit
oly régóta keresett, s amit mindig is magában hordott - az igazságot…
-„Én vagyok az út, az igazság és az élet.”- hallja az ismerős hangot, valahonnan az örökké és a
mindenség keresztmetszetéből feléje áramlóan. Kinyitja a szemét és Ő ott áll előtte.
- Én vagyok az igazság - suttogja Pilátus.
Erre Ő elmosolyodik. Az arcán ugyanaz a fény csillog, mint Leonardo Keresztelő Szent Jánosáén
sok-sok évvel később. A kezét Pilátus felé nyújtja, s kéz a kézben, együtt átsétálnak abba a másik
valóságba.
Az álomfejtő tudata itt végleg kialszik… Leteszem a koponyát az asztalra. A valóság egy
kitapinthatatlan pontja felől érkező lágy szellő, fodrokat rajzol a tudatom víztükrére, mely felett
kivehetetlen, régi-álom illatú árnyak jelennek meg lebegve. Abból a másik valóságból érkeztek.
Az elmém lassanként megtelik az illatukkal, és az árnyak finoman, minden nehézség nélkül
kioldják az acél-pókfonalat, amely eddig szorosan körbefonta a tudatomat.
Eszembe jut a vers folytatása:
„és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én.”234
És ekkor rádöbbenek végre: az asztalon némán figyelő koponya az enyém. Én vagyok Akutagawa
szamurája - az álomfejtő, az álmodó és az álmodott egyszerre, egyetlen idő-burokba zártan. Abba
a burokba, amit úgy hívnak: örökkévalóság.

Irodalomjegyzék
Arisztotelész: Metafizika. Halasy-Nagy József fordítása. Hatágú Síp Alapítvány. Budapest.
1992.
Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum. 2004. 1. szám. 44-50.
o.
Endre: Az alapos gyanú a büntető eljárásban. Jogtudományi Közlöny. 1962. 11. szám. 576-583. o.
Bócz Endre - Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó. Budapest. 2008.
Cséka Ervin: A büntető ténymegállapítás elméleti alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Budapest, 1968.
Cséka Ervin - Király Tibor - Kratochwill Ferenc - Szabóné Nagy Teréz - Vargha László:
Magyar büntető eljárási jog. I. Egységes Jegyzet. Szerk. Király Tibor. Tankönyvkiadó. Budapest.
1974.
Cséka Ervin - Vida Mihály: A büntető eljárási jog vázlata. I. Szerk. Cséka Ervin. JATEPress.
Szeged. 1998.
Erdei Árpád: Mi az igazság? A büntetőítélet igazságtartalma. Szerk. Erdei Árpád. Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 2010. 9-22. o.
Finkey Ferenc: A magyar büntető perjog tankönyve. Grill. Budapest. 1916.
Kadlót Erzsébet: A „vád igazsága”. A büntetőítélet igazságtartalma. Szerk. Erdei Árpád.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Budapest. 2010. 23 – 44. o.

233

MURAKAMI Haruki.

234

SZABÓ Lőrinc: Dsuang Dszi álma.

142

Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és valószínűségről.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1972.
Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó. Budapest. 2008. 4. kiadás.
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1991.
Tremmel Flórián: A gyanú differenciált felmerülésének értékelése a büntetőeljárásban. Büntető
eljárásjogi olvasókönyv. Szerk. Tóth Mihály. Osiris Kiadó. Budapest. 2003. 307-216. o.
Neale Donald Walsch: A teljes Beszélgetések Istennel. Édesvíz Könyvkiadó. Budapest. 2012.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:cMHipG9ytF0J:www.afsz.hu/resource.aspx%3FReso
urceID%3Dma_kulf_rugalm_es_bizt+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEEShL8CpMCdDog3Ht
KPV9js46ZyWJbHi47aBvLgdI3HN1T1mePJE3scv5I9mgubG1Q6lzYAuIULrc034iG7UYgfUbYXtj
XY2g4H911vMJ3sMpwogizrST30ssPGZA0vJNGly0EYSH&sig=AHIEtbT9EQ0tPZTYPvLO_7jC7a
LGJ_bP8w (letöltve: 2012. november 2.)
Marjolein Peters: The Career Break (Time Credit) Scheme in Belgium and the Incentive Premiums
by
the
Flemish
Government
Statements
and
Comments,
http://www.mutuallearningemployment.net/uploads/ModuleXtender/PeerReviews/7/Discussion%20paperBEL04.pdf
(letöltve: 2012. november 2.)

143

dr. Mohai Máté : Megújuló tagi felelősségátvitel társasági jogunkban
(PTE, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
Problémafelvetés
A vállalkozási, üzleti tevékenységet jellemző, az átlagost meghaladó fokú gazdasági
kockázat és veszély miatt a tőketársaságok egyik fő felelősségi vonzáspontja a tagi (részvényesi)
korlátozott felelősség. Erősítője a társulási szabadságnak, hiszen az adott társasági forma által
nyújtott tagi felelősség limitálhatósága befolyásolja a vállalkozók döntését is. A cégek
alapításának üzleti szempontú mérlegelésénél a kockázat és felelősség előzetes felmérése
meghatározhatónak mondható. Mivel a korlátolt felelősség többletkockázat vállalását rója
mindenekelőtt a társaság hitelezőire, de a korlátlan felelősségű tagokra is, ezért annak
megengedése ellensúlyozást kíván a hitelezők, a korlátlanul felelős tagok, valamint a közérdek
védelme miatt. Olyan fékekre és ellensúlyokra van szükség, amelyek a kockázatvállalás mérlegét
egyensúly közeli állapotban tudják tartani. Ennek egyik eszközévé vált a korlátolt tagi felelősség
áttörésének, mint szankciónak a lehetősége a korlátolt felelősséggel való visszaélés eseteiben.235
A gazdasági társaság elkülönült felelősségének „áttörése” és a felelősség „átvitele” a
főszabályként a társaság kötelezettségeiért nem felelős tagokra a modern társasági jogoknak
viszonylag régóta ismert jogintézménye, amely elsősorban a bírói gyakorlatban alakult ki.236 Az
ilyen szankciót magukban foglaló rendelkezések már hosszú ideje nem tekinthetők ismeretlennek
hazánkban sem, a 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2012. március 1-jén
hatályba lépő rendelkezései azonban jelentős mértékben módosították társasági jogunk tagi
felelősségátvitelre vonatkozó szabályait.237 A már meglévő tényállások csiszolása mellett az ún.
kényszer-törlési eljárás bevezetésével új területet is meghódított a korlátolt tagi felelősséggel
működő társaságok tulajdonosait felelősségteljesebb magatartásra ösztönző speciális
jogintézmény, ráadásul az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat is ugyanazon a
nyelven „beszél”.
Sok kritika megfogalmazódott az elmúlt években a Gt., a Ctv. és a Cstv. felelősségátvitelt
szabályozó rendelkezéseivel kapcsolatban, sőt, egyes esetekben a tényállások hiányosságait
kiküszöbölni kívánó bírák szinte a jogalkotó kezéből a tollat kivéve fogalmaztak meg a hatályos
szabályokkal kevéssé összeegyeztethető ajánlásokat (gondolok itt természetesen elsősorban a
Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2005. (VI.17.) és az azt módosító 2/2008. (XII.4.)
számú ajánlására, mely szerint jogilag létező társaságok esetében törvényi rendelkezés
hiányában is van rá lehetőség, hogy bírói ítélet a Ptk. alapelvi rendelkezéseinek a megsértése
címén megállapítsa a tag felelősségét). Az utóbbi néhány év bírói döntései, valamint a fentiekben
már említett új jogintézmény megszületése mindenképpen muníciót biztosít a számunkra egy
felfedező utazásra ezen a különösen érdekes jogterületen. Terjedelmi okokból jelen írás részét
csupán a tagok felelőssége képezi, nem foglalkozunk az ún. „wrongful trading” intézményével,
mely a vezető tisztségviselők jogsértéseit szankcionálja.
1. A Gt. 50. §-a. A „különös általános” tényállás
A 2006. évi IV. törvény 50. § (1) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaság és a
részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a
tag (részvényes), aki ezzel visszaélt. A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság azon
tagjai (részvényesei), akik korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi
személyiségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a
megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése
értelmében a tagok (részvényesek) (1) bekezdés szerinti felelőssége különösen akkor állapítható
meg, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont saját vagy más
személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság
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tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik
személyek részére nem lesz képes teljesíteni, továbbá a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben.238 Az
előző bekezdések szabályait megfelelően alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is.
A társasági törvény fenti rendelkezése nagyon hasonlít az amerikai „lepelátszúrás”239
doktrínájához. Arról van ugyanis szó, hogy a társaság tagjainak magánvagyonára is kiterjedő
felelősségét a bíróság megállapíthatja akkor, ha a társaságban lévő tagsági jogait arra használja
a tag, hogy befolyásolja a társaság működését. A tag ezzel a befolyással azonban a hitelezők
kielégítési alapját elvonja, hiszen az eredmény ez esetben a társaság fizetésképtelen állapota
következtében megmaradt kielégítetlen hitelezői igények.240
A gazdasági társaságokról szóló törvényünk fenti szakasza általános tényállásnak
tekinthető a felelősségátvitel szabályai között annyiban, hogy a többi ilyen tárgyú rendelkezéssel
szemben nem kívánja meg a tag társaságbeli részesedésének, esetleg a kielégítetlenül maradt
tartozásoknak a meghatározott mértékét, vagy a társaság megszűnésének a módját, csupán
körülírja a joggal való visszaélést megvalósító tagi magatartást, és utal arra, hogy jogutód nélkül
megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiről van szó.241 Különös pedig annyiban, hogy a
többi felelősségi alakzattal ellentétben ez nem konszernjogi tényállás.
A jogirodalomban242 és a gyakorlatban243 is felmerült a kérdés, hogy ha a fenti tényállás
alkalmazása esetén megállapításra kerül a speciális joggal való visszaélést megvalósító tag
(részvényes) felelőssége, akkor vajon utóbbi mögöttes felelősségének a kimondására van-e
lehetőség? Véleményem szerint a mögöttes felelősségről szóló 1/2007 PJE jogegységi
határozatában a Kúria egyértelműen nemmel válaszolta meg ezt a kérdést.
A fenti felvetéssel összefüggésben (is) fontos megállapításokat tett a legfőbb bírói fórum a
BH 72/2011. számon közzétett eseti döntésében, melyben kimondásra került, hogy „időelőttiség
miatt meg kell szüntetni azt a pert, amelyet a hitelező a részvényesekkel szemben arra alapítva
indított, hogy a korlátolt felelősségükkel a hitelező rovására visszaéltek, ugyanis ez a felelősségi
szabály már nem létező társaság volt tagjának (részvényesének) a felelősségére vonatkozik.”

A Gt. 13. § (4) bekezdése a nem vagyoni hozzájárulást szolgáltató tagnak az apport
értékéért fennálló felelősségét, valamint az az apportot a valódinál magasabb értéken elfogadó
tagok felelősségét szabályozza. Kisfaludi András véleménye szerint nem teljesen világos, hogy az
apport felülértékelésével járó felelősség és a hitelezővédelem keretében meghatározott felelősségi
rendszer hogyan viszonyul egymáshoz. Úgy gondolja, hogy nem feltétlenül látszik indokoltnak a
hitelezőkkel szembeni helytállás akkor, ha a társaság már érvényesítette az apport értékéért való
tagi felelősséget, és így a hitelezőket ért, a helytelen értékelés miatt keletkezett hiányt
orvosolták. Lásd ehhez: Kisfaludi András: Társasági jog. CompLex Kiadó Jogi- és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2007. 268. oldal.
239
A „lepelátszúrás” a common law jogrendszerekben kialakult fogalom, önálló felelősségi
típus, és elsősorban a tagok felelősségének megállapítására szolgál. A hazai szabályozás kapcsán
ezzel szemben felelősségáttörésről, felelősségátvitelről beszélhetünk, amely tágabb kategória,
hiszen nem csupán a lepelátszúrást foglalja magában, hanem ide sorolhatjuk azokat az eseteket
is, amikor nemcsak a hitelezőkkel szemben, hanem akár magával a társasággal szemben is
kimondható a tagok, vezetők felelőssége. További lényeges eltérés a lepelátszúrás és a
felelősségátvitel között, hogy az előbbi egy, kifejezetten a bírói gyakorlatban kialakult
jogintézmény, amelyet egyetlen tagállam sem kodifikált, míg hazánkban a tagok felelősségre
vonhatóságát jogszabályban meghatározott tényállási elemek megvalósulása esetében
alkalmazhatja a bíróság. Lásd ehhez: Brehószky Márta: Mennyire korlátolt s jogi személy
gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás”
doktrínája az Amerikai Egyesült Államokban (PhD. értekezés). Budapest, 2009. 19. oldal.
238
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Brehószky Márta: Mennyire korlátolt s jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A
felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrínája az Amerikai Egyesült Államokban (PhD.
értekezés). Budapest, 2009. 46. oldal.
241
Wellmann György: Tagi felelősségátvitel társasági jogunkban. Gazdaság és Jog, 2008. november, 11.
szám, 5. oldal
242
Lásd erre: Török Tamás: Felelősség a társasági jogban. HVG-ORAC 2007. 79. oldal. Wellmann
György: Tagi felelősségátvitel társasági jogunkban. Gazdaság és Jog, 2008. november, 11. szám 8-10 oldal.
243
Lásd: BDT 2005/10. BDT. 2005/4/49. BH 72/2011.
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A hivatkozott döntéssel befejezett eljárásban az eldöntendő jogkérdés az volt, hogy
amennyiben a korlátolt felelősségű tulajdonossal szemben arra hivatkozva lép fel a hitelező, hogy
a tulajdonos korlátolt felelősségével a hitelező rovására visszaélt, a társaság (jogi) létezése alatt
megindítható-e a peres eljárás a tulajdonosok ellen – oly módon, hogy velük szemben a
kötelezésre, illetve a végrehajtásra csak a társaság megszűnését követően kerülhessen sor
(hasonlóan a mögöttes felelőssel szembeni fellépéshez); vagy csak a társaság jogi megszűnése
után lehet fellépni a volt tulajdonosokkal szemben?
A Kúria a mögöttes felelősségről szóló 1/2007 PJE jogegységi határozatában kimondta,
hogy a főkötelezett és a mögöttes felelős együttesen perelhető. Ebből következően a Kúriának azt
kellett megvizsgálnia, hogy a visszaélésszerű joggyakorlásra alapított kereseti kérelem alapján a
korlátozott felelősségű társaságok esetében a tag felelőssége tekinthető-e mögöttes felelősségnek,
ebben az esetben ugyanis nem vitásan – az 1/2007 PJE alapján – az együttes perlés (illetve a
társaság létezése alatti perlés) megengedett. A legfőbb bírói fórum álláspontja szerint a Gt.
rendszere azon alapul, hogy a korlátlan felelősségű tag felel a társaság vagyonából ki nem
egyenlített kötelezettségekért, neki ezzel a társaság megalapításakor és annak léte alatt
folyamatosan számolnia kell, tehát a mögöttes felelőssége egyértelműen fennáll. A korlátolt
felelősségű tag azonban csak bevitt vagyonával felel, és csak kivételesen, két feltétel fennállása
esetén állapítható meg a felelőssége: (1) ha visszaélt a korlátozott felelősségével vagy a társaság
elkülönült jogi személyiségével (2) és tette ezt a hitelező rovására. A tag nem a törvényben
meghatározott általános felelőssége alapján és nem a társaságban betöltött helyzete miatt felel a
ki nem egyenlített tartozásokért, hanem a saját maga által elkövetett visszaélésszerű
joggyakorlás miatt: azért, mert tagsági jogait felhasználva élt vissza a társaság elkülönült jogi
személyiségével és saját korlátolt felelősségével, ennek a jogkövetkezményeit azonban csak a
társaság jogutód nélküli megszűnését követően lehet érvényesíteni a tagokkal szemben – érvelt a
Kúria döntésének indokolásakor, s hatályában fenntartott a pert időelőttiség miatt megszüntető
jogerős végzést.
Szintén a fenti jogszabályhellyel foglalkozik egy viszonylag friss, a BH 124/2012. számon
közzétett eseti döntés is, melyben a Kúria akként foglalt állást, hogy „nem állapítható meg a kft.
tagjának a korlátolt felelősségével való visszaélése, ha gazdaságilag később hibásnak bizonyult
határozat meghozatalában vett részt.”
A fenti perben alkalmazandó 1997. évi Gt. 121. §-a (1) bekezdésének második mondata
szerint a kft. kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel (ezt a
szabályt jelenleg a 2006. évi Gt. 111.§ (2) bekezdésének második mondata tartalmazza). Így azt
kellett a perben a Kúriának vizsgálnia, hogy a felperes tudja-e bizonyítani, hogy az alperesek,
mint a törölt kft. tagjai olyan magatartást tanúsítottak, melyek alapján helytállási
kötelezettségük a törölt társaság által vállalt és nem teljesített kötelezettségekért törvényi
rendelkezés folytán fennáll.
A releváns tényállás szerint az alperesek a kérdéses taggyűlésen szavazatukkal
hozzájárultak, hogy a tagságukkal működő kft. 50 millió Ft-os bankhitelt vegyen fel, a
hitelfelvétel célja a taggyűlési jegyzőkönyvben megjelölt gépek megvásárlása volt. A felperes
jogelődje készfizető kezességet vállalt az említett hitel visszafizetéséért. A tartozás egy részét
végül a készfizető kezes egyenlítette ki, alperesek cége pedig felszámolás folytán jogutód nélkül
megszűnt. Felperes előadása szerint jogelődje a készfizető kezességet „garancia díj” ellenében
vállalta, ez azonban nem került megfizetésre, így a követelését rá engedményező jogelődjét a
keresettel érvényesíteni kívánt kár érte.
Az alpereseknek az 1997. évi Gt. 56. § (3) és (4) bekezdése (mely rendelkezések az új Gt.
50.§-ban helyezkednek el) alapján történő marasztalásához a felperesnek a perben azt kellett
volna bizonyítania, hogy az alperesek visszaéltek a kft. tagjainak korlátozott felelősségével, a
hitelezők rovására a társaság vagyonát csökkentették pl. a társaság vagyonával sajátjukként
rendelkeztek vagy azt más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták vagy kellő
gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy a társaság kötelezettségeit harmadik
személlyel szemben nem képes teljesíteni. A hitelfelvételről döntő taggyűlési határozat
meghozatalában való részvétel önmagában nem alapozza meg a tag helytállási kötelezettségét,
ahhoz az is szükséges, hogy a tagot szándékosság vagy súlyos gondatlanság terhelje, átlátta vagy
át kellett volna látnia, hogy ezáltal a társaság vagyona a hitelezők rovására oly módon csökken,
hogy nem képes a társaság kötelezettségeinek eleget tenni.
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Felperes nem bizonyította csak állította, hogy a gépek megvásárlására olyan értéken
került sor, mely valós értéküket lényegesen meghaladta. Nem bizonyította azt sem, hogy a fenti
döntés és a kft. fizetésképtelenné válása között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.
Amennyiben ezeket a körülményeket a felperes bizonyította volna azok sem alapoznák meg
önmagukban az alperesek marasztalását figyelemmel a korábban kifejtettekre, hiszen a fent írt
egyéb körülmények hiányában a taggyűlési határozat egy rossz gazdasági döntésként értékelhető.
Önmagában az, ha egy társasági határozat a társaság jelentős érdekeit sérti - melyre a felperes
hivatkozott, de nem bizonyított - egyébként sem alapozná meg a felperes keresetét, ugyanis az
1997. évi Gt. 18. §-ának (2) bekezdése szerint (új Gt. 20.§ (7) bekezdés) a tagok felelőssége olyan
határozat meghozataláért, amelyről tudták vagy kellő gondosság mellett tudhatták volna, hogy a
társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, neki kárt okoz, nem harmadik személyek
vonatkozásában áll fenn, hanem a társaság irányában, hiszen ez esetben a károsult maga a
társaság.
A felperes keresete jogcímeként hivatkozott a Ptk. 339. §-ára is. E vonatkozásban a Kúria
hangsúlyozta, miszerint az, hogy az I. r. alperes, mint a kft. ügyvezetője megkötötte a kft.
nevében a hitelszerződést és egyéb szerződéseket, nevezett kártérítési felelősségét nem alapozza
meg, ugyanis az 1997. évi Gt. 29. §-ának (1) bekezdése (új Gt. 30.§ (2) bekezdés második mondat)
meghatározza, hogy mikor terheli a társaság ügyvezetőjét kártérítési felelősség. E rendelkezés
szerint ehhez az szükséges, hogy az ügyvezetői kötelezettségeit vétkesen megszegje, de ez esetben
is a kártérítési igényt a társaság érvényesítheti vele szemben, kívülálló csak a társasággal
szemben léphet fel e jogcímen. Önmagában azonban az, hogy a hitelt a kft. nem tudta
visszafizetni, nem bizonyítja az ügyvezetői kötelezettség vétkes megszegését. Úgyszintén nem
alapozza meg a II. r. alperes, mint a törölt társaság tagjának kártérítési felelősségét, hogy a II. r.
alperes nem aktívan vett részt a társaság tevékenységében, nem tett meg mindent a hitel
visszafizetése érdekében. A felperes által a II. r. alperes terhére rótt magatartás tanúsítása a kft.
tagját nem terheli, a törölt társaság tartozásaiért való helytállási kötelezettsége csak akkor áll
fenn, ha törvény így rendelkezik, a felperes által hivatkozott magatartással pedig a helytállási
kötelezettsége megállapítását lehetővé tevő magatartást nem tanúsított.
A fent kifejtettekből következően a felperesnek azt kellett volna bizonyítani – érvelt a
Kúria - hogy az alperesek visszaéltek a korlátolt felelősség jogintézményével. A felperesnek tehát
nemcsak azt kellett bizonyítania, hogy engedményezés folytán követelése állt fenn a kft.-vel
szemben, hanem azt is, hogy az alperesek helytállni tartoznak e követelésekért. Ezt pedig a peres
eljárásban csatolt okiratok nem bizonyították, az alpereseknek felrótt megjelölt magatartások
pedig helytállási kötelezettségük fennálltának megállapítását nem alapozták meg.
Meglátásom szerint fenti döntésben is az a helyeselhető álláspont tükröződik, hogy a Gt.
50.§-a egy kivételes jogintézményt szabályoz, mely csupán a korlátozott felelősséggel való
visszaélésszerű és célzatos tagi magatartásokat hivatott szankcionálni.
2. A tartósan hátrányos üzletpolitika folytatásáért fennálló felelősség
A hatályos Gt. 54.§ (2) bekezdése szerint ha az ellenőrzött társaság jogutód nélkül
megszüntetésre kerül, a minősített befolyásszerző korlátlan felelősséggel tartozik a társaság
minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését az eljárás során az adós ellenőrzött
társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezőinek a felszámolási eljárás során, vagy a társaság
jogutód nélküli megszűnését követően, törvényben meghatározott határidőn belül benyújtott
keresete alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos
üzletpolitikájára figyelemmel - megállapítja a minősített befolyásszerző korlátlan és teljes
felelősségét.
Nem nehéz észrevenni, hogy a Gt. 50.§-al ellentétben itt a törvényhozó lehetőséget ad
társaság megszűnését megelőző keresetindításra is, sőt, ilyen esetekben a bírói gyakorlat
megengedi az ún. feltételes marasztalásra irányuló kereset előterjesztését is, ami azt jelenti, hogy
a perbíróság a felszámolási eljárás alatt csupán megállapítja a fenti tényállás valamennyi elemét
megvalósító tag (részvényes) felelősségét, az ítélet végrehajtására azonban csak a felszámolási
eljárás jogerős befejeződését követően kerülhet sor, amennyiben a hitelező követelése – legalább
részben- kielégítetlenül maradt. Marasztalási -és nem csak megállapítási- kereset előterjesztésére
természetesen akkor is lehetőség van, ha a felszámolási eljárás fejeződik be előbb, illetve ha a
felelősségátvitelre irányuló eljárást a felszámolás (vagy itt már kényszertörlés) jogerős
befejeződését követően indítják. Nem véletlen, hogy a felszámolási, illetve utóbbi esetben már a
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kényszertörlési eljárás jogerős befejeződéséről beszélünk, hiszen a Gt. „a társaság jogutód nélküli
megszűnését követően, törvényben meghatározott határidőn belül benyújtott kereset”-ről tesz
említést, s ilyen, törvényben meghatározott határidőt egyrészről a Cstv. 63.§ (2) bekezdése (ami
kizárólag a felszámolási eljárás keretében megszűnt cégek megszűnést követő perléséről
rendelkezik), illetve a Ctv. új, a kényszertörlési eljárás szabályai közé ágyazott felelősségátviteli
rendelkezése tartalmaz.
A Csődtörvény említett 63.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a minősített
többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá az
egyéni cég felszámolása esetében a befolyással rendelkező, illetve az egyedüli tag (részvényes)
korlátlan felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését
a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha a hitelezőnek a felszámolási eljárás
során, vagy annak jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott keresete
alapján a bíróság megállapítja e tagnak (részvényesnek) - az adós társaság felé érvényesített
tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel - korlátlan és teljes felelősségét a társaság
tartozásaiért. A felszámoló a keresetindítást megalapozó körülményekről és információkról
köteles a hitelezői választmányt, a hitelezői képviselőt vagy a hozzá forduló hitelezőket
tájékoztatni.
A Módtv.-nek a Gt. 54.§ (2) bekezdését módosító szakaszának miniszteri indokolása
szerint előbbi törvényhely kiegészítése a csődtörvény 63.§-ával való összhang érdekében volt
szükséges. Nyilvánvalóan ezért került bele a „a társaság jogutód nélküli megszűnését követően,
törvényben meghatározott határidőn belül benyújtott kereset”-fordulat, hiszen korábban ilyen
pert társasági törvényünk alapján csak a felszámolási eljárás során lehetett indítani, ma már
azonban ez nincs így, hiszen az utaló szabály segítségül hívja a Cstv. 63.§ (2) bekezdést,
közelebbről annak a 90 napos jogvesztő határidőről szóló rendelkezését. Nincs azonban összhang
a két jogszabályhely között a tekintetben, hogy ki ellen lehet azok alapján a pert a tartósan
hátrányos üzletpolitikára figyelemmel megindítani, hiszen míg a Gt. 54. (2) bekezdése esetében a
minősített többséget biztosító befolyás fogalmából és a BDT2008. 1932. számon közzétett eseti
döntésből, valamint a törvény 284.§ (5) bekezdéséből kiindulva a zrt.-k és a többszemélyes kft.-k
tagjai jöhetnek szóba, addig a Cstv. 63.§ (2) bekezdése esetén előbbiek mellett már az
egyszemélyes kft.-k és az egyéni cégek tagjai is izgulhatnak.
Az EBH 2238/2010. számú döntés kimondja, hogy „a közvetett tulajdonosnak a
tulajdonosi minőségében megvalósított magatartása nem a Ptk., hanem az adott időszakban
hatályos és irányadó Gt., illetve Cstv. alapján ítélendő meg.”244 Ami pedig a hátrányos

Fenti döntés alapjául szolgáló ügyben a kereseti kérelem kapcsán abban a kérdésben
kellett állást foglalni, hogy a B. Kft. közvetlen befolyással, illetve minősített befolyással
rendelkező tulajdonosainak egyedüli, illetve közvetlen irányítást biztosító, illetve minősített
többségű befolyással rendelkező tulajdonosa, vagyis az alperes követhetett-e el olyan magatartást
(tevést vagy mulasztást) mely a Ptk. 339. §-ának alkalmazására alapot ad. Megvizsgálva a
felperes által megjelölt, az alperes kártérítési felelősségét állítása szerint megalapozó tényeket,
felrótt döntéseket, illetve mulasztásokat megállapítandó volt, hogy ezek mind gazdasági döntések
voltak, amelyet részben a B. Kft., részben annak a közvetlen irányítást biztosító tulajdonosa,
avagy az alperes hozott. Olyan kifogásolt magatartás nem volt, melynek megvalósítását nem az
tette lehetővé, hogy az alperes a per tárgyává tett időszakban közvetett tulajdonosa volt a B. Kft.nek.
A Legfelsőbb Bíróság osztotta a másodfokú bíróság álláspontját, hogy a közvetett
tulajdonosnak a tulajdonosi minőségében megvalósított magatartása, tevése vagy mulasztása
nem a Ptk., hanem az adott időszakban hatályos és irányadó Gt., illetve Cstv. alapján ítélendő
meg, vagyis akkor állapítható meg a közvetett tulajdonos felelőssége a közvetetten tulajdonolt
társaság vagyonában bekövetkezett vagyonvesztés miatt, ha e törvények rendelkezései alapján
annak feltételei fennállnak. Mind az 1997. évi Gt. 9. §-ának (2) bekezdése, mind a 2006. évi Gt. 9.
§-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a társaság tagjainak a Gt.-ben nem szabályozott
vagyoni és személyi viszonyaira kell a Ptk. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni. Mindkét Gt.
szabályozza a tag felelősségét a társaság tartozásaiért, az 1997. évi Gt. csak kivételes esetben a
közvetett tulajdonos felelősségét, míg a 2006. évi Gt. a közvetett tulajdonlásnak is jelentőséget
tulajdonít, így e rendelkezések alapján kell megítélni, hogy a kft. közvetlen, illetve minősített
244
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üzletpolitika fogalmát illeti, azt a törvény -egyes vélemények szerint245 alkotmányellenes
helyzetet teremtve - nem határozza meg. Ugyanakkor a Fővárosi Ítélőtábla egy határozatában az
üzletpolitikát, hátrányos üzletpolitikát a következők szerint definiálta: „Az üzletpolitika üzleti
cselekvési program, a stratégiai, piaci műveletek hosszabb távú meghatározását, tervezését, a cégre
jellemző gazdálkodási koncepció kialakítását, az üzleti célok, irányelvek megfogalmazását foglalja
magában. Amennyiben ez a tevékenység, magatartás nem a társaság érdekét szolgálja, esetlegesen
azzal ellentétes, például a társaságnak tartósan bevételkiesést vagy más hátrányt okoz, a
hátrányos üzletpolitika megvalósul” (Fővárosi Ítélőtábla 16. Gf. 40 080/2004/3.). Fontos
megállapításokat tesz e körben egy másik ítélőtáblai döntés is.246
3. A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása
A Cstv. 63/A. § szerint amennyiben az adósnak - a bíróság által jóváhagyott közbenső
mérleg (egyszerűsített eljárás esetén pedig a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat
szerint247 - a jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladó mértékű tartozása van, a hitelező vagy az adós
képviseletében a felszámoló kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás
megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B.
§) rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a részesedés átruházásának időpontjában az adós még fizetőképes
volt, a tartozás felhalmozódása csak ezt követően következett be, vagy az adós ugyan
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt vagy nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes)
az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el. A
felszámoló az ilyen jogügyletre vonatkozó információkról köteles a hitelezői választmányt, a
hitelezői képviselőt vagy a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni. A keresetet legkésőbb a
felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.
A Módtv. miniszteri indokolása szerint a módosító törvény a fenti szakasz tekintetében
pontosítást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a részesedését átruházó volt tagnak mikor áll fenn
helytállási kötelezettsége a felszámolt cég hitelezői felé. A pontosítás azonban további
pontosításra szorult, hiszen a 2012. évi CIV. törvény helyezte csupán a Cstv. citált szakaszának
utolsó mondatába a „legkésőbb” szócskát, ami mindjárt más megvilágításba helyezi a
keresetindításra megállapított jogvesztő határidőt, hiszen így már egyértelmű, hogy a
felszámolási eljárás során is lehet keresetet benyújtani a felelősség megállapítása iránt. Szintén a

befolyással rendelkező tagjának tulajdonosa tanúsított-e olyan magatartást, mely a tag
felelősségét a társaság tartozásaiért megalapozza. A felülvizsgálati kérelem nem vitatta, hogy a
vonatkozó Gt., ill. Cstv. szabályok alapján az alperes felelősségének megállapítására nem
kerülhet sor, így ezzel a Legfelsőbb Bíróság érdemben nem foglalkozott. A Ptk. szabályainak
alkalmazását pedig kizárták az 1997. évi és a 2006. évi Gt.-nek a jogerős ítéletben részletezett
rendelkezései.
245
Török Tamás álláspontja szerint e fogalommeghatározás hiánya alkotmányellenessé teszi
a Gt. 54. § (2) bekezdésében írt rendelkezést, mivel sérti a normavilágosság alkotmányos
követelményét. Véleménye szerint a felelősségátvitel kivételes és szankciós jellege miatt a
törvényben kell a felelősség valamennyi előfeltételét egyértelműen és világosan meghatározni,
nem szabad a perbíróságra bízni egyetlen előfeltétel tartalmi meghatározását sem. Felfogásában
a normavilágosság alkotmányos követelményének a felelősségátviteli tényállás esetén ugyanúgy
kell érvényesülnie, mint a büntetőjogi tényállás esetén, vagyis a törvénynek kell meghatároznia
az összes tényállási elemet. Lásd ehhez: Török Tamás: A módosult felelősségátviteli szabályok
társasági jogunkban. Gazdaság és Jog. 2012. június, 6. szám. 5. oldal.
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A BDT2012. 2645. számon közzétett határozatban kimondásra került, hogy „a bíróság a részvényes
korlátlan és teljes felelősségét a behajthatatlan tartozásért - egyéb előfeltételek fennállása esetén - akkor

állapíthatja meg, ha az egyedüli tag (részvényes) által alkalmazott üzletpolitika - stratégiai
irányító tevékenység - vizsgálata alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyedüli tag e körbe
sorolható tevékenysége, magatartása, mulasztása, döntései a társasági befolyás kezdetétől a
felszámolási eljárás megindulásáig terjedő időszakban, vagy annak meghatározott részében az
ellenőrzött társaság érdekeivel, a működés gazdaságos és ésszerű folytatásának és fenntartásának
elvével ellentétben álltak, és ezáltal veszteséget, s valamely hitelezőnek pedig kárt okoztak.”
247

A zárójel bezárásának helye (lenne).
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Módtv. által beiktatott új szabály, hogy a felszámolónak a részesedését átruházó volt tag
felelősségrevonására alapot adó körülményről tájékoztatnia kell a hitelezőket.
Látható, hogy jelen esetben a tagnak két lehetősége van kimenteni magát a felelősség
alól. Az egyik, ha bizonyítja az okozati összefüggés hiányát, azaz azt, hogy a részesedés
átruházásának időpontjában a társaság még fizetőképes volt, tartozása csak ezt követően
keletkezett, a másik pedig annak a bizonyítása, hogy a társaság ugyan fizetésképtelenséggel
fenyegető helyzetben volt, vagy nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során
jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el.
Újdonság, hogy már nem a társaság saját tőkéjének, hanem jegyzett tőkéjének 50%-át
meghaladó, ki nem elégített tartozás alapozza meg a felelősséget248, s míg a törvény korábbi
megfogalmazása szerint az ilyen mértékű tartozásnak a felszámolás kezdő időpontjában kellett
fennállnia, addig a hatályos szabályozás a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleget
(egyszerűsített eljárás esetén pedig a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatot) tekinti
mérvadónak.
Természetesen a Cstv. fenti szakaszának alkalmazása sem mögöttes felelősség
megállapítását eredményezi, tekintettel többek között arra, hogy a tag és a társaság együttes
perlése kizárt, míg a már idézett 1/2007 PJE jogegységi határozat szerint a főkötelezett és a
mögöttes felelős együttesen perelhető.
4. Felelősségátvitel a kényszertörlési eljárást követően
A Ctv. új, VIII/A. fejezete tartalmazza az ún. kényszertörlési eljárást. A miniszteri
indokolás szerint ez az eljárás azért váltotta fel a kényszervégelszámolást, mert a cégek a Ctv.
116.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben nagy valószínűséggel már végelszámoló segítségével sem
tudják a működésük lezárásával kapcsolatos feladatokat ellátni. Az eljárás differenciált a
tekintetben, hogy a céggel szemben került-e sor követelés bejelentésére. Ha a céggel szemben sor
kerül követelés bejelentésére, a cégbíróság az állami adóhatóság segítségével méri fel a cég
vagyoni helyzetét. Mivel nagyon sok esetben a teljes vagyonhiány okán nincs értelme felszámolási
eljárás lefolytatásának, ezért a törvénymódosítás kizárólag akkor ad lehetőséget a kényszertörlési
eljárás felszámolási eljárássá történő átfordulására, ha a cégnek a felszámoló minimális
díjazására megfelelő tartaléka van.
Ami pedig szűkebb témánkat érinti, a Ctv. 118/A.§ (1) bekezdése szerint, ha a legalább
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tag (részvényes) felelőssége a cég tartozásaiért
korlátozott volt, és a céget a cégbíróság kényszertörlési eljárást követően törölte a cégjegyzékből
úgy, hogy a cég ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezőjének a cég bejegyzett
székhelye szerinti bíróság előtt, a kényszertörlési eljárás jogerős lezárását követő kilencven napos
jogvesztő határidőn belül indított keresetében a bíróság megállapítja, hogy a tag (részvényes)
korlátlanul felel a cég ki nem elégített tartozásaiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kényszertörlés
116. § (1) bekezdés a), c)-d) pontban foglaltak szerinti megindítása nem az ő mulasztásának
következménye. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében, ha a céget a cégbíróság a
kényszertörlési eljárást követően törölte a cégjegyzékből, úgy, hogy a cég ki nem elégített
tartozást hagyott hátra, a cég hitelezője kereseti kérelmében kérheti a bíróságtól annak
megállapítását is, hogy a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül
részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező volt tag (részvényes)
korlátlanul felel a cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a volt tag (részvényes)
bizonyítja, hogy a vagyoni hányada átruházásának időpontjában a cég még fizetőképes volt, a
vagyonvesztés csak ezt követően következett be, illetve a cég nem volt fizetőképes, de a tag
(részvényes) az átruházás során jóhiszeműen járt el.
A (2) bekezdés kimentési szabálya nagyon hasonlít a Cstv. 63/A. §-ban szabályozott
megoldáshoz, a tag itt is az okozati összefüggés hiányának, illetve jóhiszeműségének a
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Csak egyetérteni lehet Török Tamással, aki szerint közgazdasági, számviteli szempontból helytelen
az adós társaság jegyzett tőkéjéhez kötni e felelősségi szabályt, hiszen a vállalkozás teljes vagyonának
mindig csak egy részét teszi ki a jegyzett tőke, márpedig a társaság nemcsak a jegyzett tőkéjével, hanem
teljes vagyonával felel a hitelezőkkel szemben. Kiegészíti ezt Török azzal, hogy a teljes kártérítés elvéből
fakadóan a polgári jogi felelősségnek nem lehet előfeltétele a hitelezők követelésének együttes mértéke. Lásd
ehhez: Török Tamás: A módosult felelősségátviteli szabályok társasági jogunkban. Gazdaság és Jog. 2012.
június, 6. szám. 7. oldal.

150

bizonyításával mentesülhet a felelősség alól, míg az (1) bekezdés esetében az szorul bizonyításra,
hogy a kényszertörlés megindítása nem az ő mulasztásának a következménye.249
A felelősségátvitel fenti két esetében a tag elleni kereset benyújtására csak a társaság
megszűnését követően van lehetőség. A Cstv. 63/A. §-hoz hasonlóan a fenti két tényállás
megvalósulásához is a Ptk. 685/B. § szerinti minősített többségre van szükség, eltérés viszont,
hogy a cégtörvényben szabályozott új szabályok nem kívánják meg a kielégítetlenül maradt
tartozások meghatározott mértékét a felelősség megállapíthatóságához. Ugyancsak
diszkrepanciaként értékelhető, hogy míg a Csődtörvény lehetőségek nyújt már a felszámolási
eljárás alatti perlésre is, addig a Ctv. szerint erre csak a kényszertörlési eljárás jogerős lezárását
követően van lehetőség.
5. Felelősségátvitel az új Ptk.-ban
Az új Polgári Törvénykönyvről szóló, T/7971. számú törvényjavaslat is tartalmaz
felelősségátviteli tényállásokat. Az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért való
felelősségről szóló 6:535.§ (2) bekezdése szerint ha a jogi személy tagja tagsági viszonyával
összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a jogi személy a felelős.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a tag egyetemlegesen felel a jogi személlyel, ha a
kárt szándékosan okozta.
Úgy tűnik, hogy a törvényhozó „megszívlelte” a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának
a bevezetőben már emlegetett ajánlását, hiszen az új tényállás lehetőséget teremt létező
társaságok tagsági viszonyával összefüggésben szándékosan kárt okozó tagjainak a társasággal
egyetemleges felelősségének megállapítására. Rendkívül hitelezőbarát rendelkezésről
beszélhetünk, hiszen a hitelezőknek nem kell megvárniuk a társaság jogutód nélkül történő
megszűnését ahhoz, hogy pénzükhöz juthassanak. A Gt. 50.§-hoz hasonlóan itt is egy
általánosnak mondható felelősségátviteli alakzatról van szó, hiszen sem a tag meghatározott
mértékű társaságbeli részesedésére, sem pedig meghatározott mértékű tartozás meglétére
nincsen szükség az egyetemleges felelősség kimondásához, a tagsági viszonnyal összefüggésben
szándékosan okozott kár megléte önmagában is lehetőséget nyújt a fenti szabály alkalmazására.
Mivel a tiltott magatartás megvalósításához nincs szükség különös tényállási elemekre (ideértve
a társaság jogutód nélküli megszűnését, vagy az ahhoz vezető eljárás megindítását is), ezért az új
Ptk. hatálybalépése felveti a többi felelősségátviteli tényállás létjogosultságának kérdését is.
Nem mehetünk el szó nélkül a készülő törvénykönyvnek a jogi személy tartozásaiért való
helytállást szabályozó 3:2. §-a mellett sem. A jogszabályhely főszabályként kimondja, hogy a jogi
személy kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; a jogi személy tagjai és alapítója a
jogi személy tartozásaiért nem felelnek. A (2) bekezdés azonban úgy rendelkezik, hogy ha a jogi
személy tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód
nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag
vagy az alapító köteles helytállni. A főszabály alóli kivételt jelent a szakasz záró mondata is, mely
úgy szól, hogy ha a jogi személy tagja vagy alapítója által szolgáltatott vagyon nyilvánvalóan nem
elegendő a jogi személy működésének biztonságos megkezdéséhez, és emiatt a jogi személy
jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért
az alapítói jogok gyakorlója, tagsággal rendelkező jogi személy esetén a tagok egyetemlegesen
kötelesek helytállni.
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A kényszertörlési eljárást a cégbíróság négy esetben rendelheti el, ebből a Ctv. 116.§ (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott okból (a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és a törvényben
meghatározott 30 napos határidőn belül törlése iránt szabályszerű kérelmet nem terjesztett elő) megindult
kényszertörlés esetén eleve nem lesz alkalmazható a cégtörvény 118/A. § (1) bekezdésében meghatározott
kimentési szabály. (Ezen a ponton szintén egyet kell, hogy értsünk Török Tamás véleményével, aki szerint a
fenti eset valójában abszolút felelősségnek minősül, amely a modern felelősségi joggal kevéssé áll
összhangban. Lásd ehhez: Török Tamás: A módosult felelősségátviteli szabályok társasági jogunkban.
Gazdaság és Jog. 2012. június, 6. szám. 5-6. oldal.) A másik három eset (amikor a tag kimentheti magát az
előbbi jogszabályhelyben meghatározott felelősség alól): a cégbíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében
eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, vagy a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést
nem hajtotta végre, illetve a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási
eljárás lefolytatásának nincs helye.
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Bár a törvényjavaslat helytállásról beszél, véleményem szerint a (2) és (3) bekezdések
deliktuális kárfelelősségi tényállások, mivel azokban hiánytalanul megtalálható a polgári jogi
kárfelelősség valamennyi előfeltétele, így megítélésem szerint itt is felelősségátvitelről van szó.
Mindkét esetben közös, hogy egy jogellenes és vétkes magatartással (a korlátolt felelősséggel való
visszaélés, illetve a nyilvánvalóan elégtelen vagyon szolgáltatása) okozati összefüggésben
(„emiatt”) keletkezett kár (kielégítetlen hitelezői követelések) ad alapot a tag vagy az alapító
felelősségének megállapítására.
Láthatjuk, hogy a fenti két esetben a tag (alapító) felelőssége már csak a jogi személy
jogutód nélküli megszűnését követően kerül kimondásra, így nem beszélhetünk mögöttes
felelősségről, hiszen utóbbi egy másodlagos, járulékos helytállási kötelezettséget jelent, ahol
egyszerre létezik egy fő és egy mellékkötelezett, míg a górcső alá vett két szabály szerint a jogi
személy és a tag (alapító) felelőssége nem egy időben áll fenn, így a járulékosság nem
értelmezhető. Ezek a tényállások nem objektív helytállási kötelezettséget állapítanak meg, a
helytállás nem önmagához a tagi (alapítói) minőséghez kapcsolódik (szemben például a
közkereseti társaság tagja, vagy a kezes helytállási kötelezettségével). A fenti két tényállásban a
felelősségátvitelnek az az alapja, hogy a tag (alapító) jogellenes és felróható magatartásával
okozati összefüggésben kielégítetlen hitelezői követelések maradtak, a hitelezőknek kára
keletkezett. A tag (alapító) nem tartozik helytállni a jogi személy valamennyi kötelezettségéért,
csupán a magatartásával okozati összefüggésben keletkezett kárért felel („emiatt … kielégítetlen
hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért … köteles helytállni.”).
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Dr. Jámbor Adrienn: Ebtartással kapcsolatos jogi problémák a közigazgatásban
(ME, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola)
1. Bevezetés
Tanulmányomban az ebtartással kapcsolatban két – a közigazgatásban egyre gyakrabban
megjelenő – hangsúlyos jogi problémát vázolok fel. Az egyik a tartható ebek számának
önkormányzati rendeletekben történő korlátozása, a másik a kötelező szájkosárhasználat
önkormányzati rendeletekben való előírása. A szabályok megszegése bírságot, végső esetben
pedig az eb állatmenhelyen vagy gyepmesteri telepen való elhelyezésére kötelezést von maga
után. Amennyiben ez utóbbi kötelezésnek a gazda határidőre nem tesz eleget, – a gazda
költségére – az eb gyepmester közreműködésével történő eltávolításáról intézkedik a jegyző. 250
A továbbiakban a két kérdést külön fogom bemutatni, kezdve a tartható ebek számának
korlátozásával kapcsolatos problémával. Azonban mielőtt a problémák tárgyalására térek ki,
fontosnak tartom röviden ismertetni, hogy a mi a különbség az állatmenhely és a gyepmesteri
telep között.
2. Az állatmenhely és a gyepmesteri telep közötti különbség
Az állatmenhely az elkobzott vagy ideiglenesen megfigyelés alatt tartott állatok
kivételével a gazdátlan állatok ideiglenes vagy állandó, ellenszolgáltatás nélkül történő
elhelyezésének céljából működtetett intézmény, amely alapvetően nem költségvetési
támogatásból működik, azaz nem közpénzből, hanem civil szervezetek működtetik, ezért
általában nehezen tudja előteremteni a működéséhez szükséges anyagi, tárgyi és egyéb
eszközöket.251 „A menhelyek létesítése viszont sokakat azért zavar, mert ezzel a felelőtlen
állattartók és állatszaporítók száma jócskán gyarapodik, hiszen azok úgy vélekedhetnek, hogy
majd az állam megoldja a kutyák elhelyezését.”252
Ezzel szemben a gyepmesteri telep az elkobzott vagy ideiglenesen megfigyelés alatt
tartott állatok, valamint az önkormányzatok által elrendelt kóbor állatbefogás alkalmával
befogott állatok, illetve gazda által leadott állatok elhelyezésére szolgáló intézmény, amely
működését a helyi önkormányzat finanszírozza, azaz közpénzből működik.253
A gyepmester által befogott állatok életét 15 nap után, a gazda által leadott állat életét
pedig azonnal ki lehet oltani. A gyakorlatban a legtöbb gyepmesteri, illetve ebrendészeti telepen
15 nap elteltét követően a befogott kutyák életét ki is oltják különböző okokra hivatkozva. A
leggyakoribb okok: a férőhely hiánya, illetve, hogy az eb emberre és állatra fokozottan veszélyes,
nem idomítható. A gyakorlatban további probléma, hogy az állatmenhelyek telt házzal
működnek, helyhiány miatt várólistát kénytelenek alkalmazni, így igen kicsi az esély arra, hogy
az állat ne gyepmesteri telepre kerüljön. Ergo, az önkormányzati rendeletben meghatározott
darabszám felett tartott eb – amennyiben az állattartót az ebek számának csökkentésére
kötelezik – nagy valószínűséggel gyepmesteri telepre kerül és mivel „gazda által leadott ebnek”
minősül, élete akár azonnal kioltható, a tulajdonos szándéka, sőt akár akarata ellenére.
3. A tartható ebek számának önkormányzati rendeletekben történő korlátozása
mint közigazgatási jogi probléma
2011. december 2-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 146/2011. (XII. 2.)
Alkotmánybírósági határozat. Ennek vonatkozó tartalma röviden a következő: az
Alkotmánybíróság fent említett határozatában alkotmányellenesnek minősítette Isaszeg
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének állattartással kapcsolatos rendeletének
ebtartást korlátozó szabályát. A rendelet ugyanis az ebek számának korlátozásával kapcsolatban
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PAULOVICS Anita – BISTEI Attila Az állatvédelemben részt vevő szervek, Ügyészek Lapja, 2003. évi 1.
szám 41-55.
251 PAULOVICS Anita: Az állatvédelem jogi szabályozása 1985-2005. A magyar jogrendszer átalakulása
1985/1990-2005 (II. kötet) szerk: Jakab András és Takács Péter, Gondolat-ELTE ÁJK, Budapest, 2007. 889890.
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rögzítette, hogy „a település belterületén önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon
háromnál több eb nem tartható, kivéve a szaporodást követően az elválasztásig, legkésőbb az eb
két hónapos koráig.” Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy e rendelkezés
ellentétben áll a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezéseivel, mely kimondja egyrészt
azt, hogy „a kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat
fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.” Továbbá rögzíti, hogy „tilos ebet tartósan 10
m2-nél kisebb területen tartani”. „Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább
6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.” Az Alkotmánybíróság korábbi
határozatában kifejtette, hogy az önkormányzat jogosult kiegészítő szabályok alkotására, ezek
viszont nem lehetnek ellentétesek magasabb szintű jogszabállyal. Az Alkotmánybíróság arra is
rámutatott, hogy a helyi önkormányzatnak – az állattartást szabályozó rendelete megalkotásakor
– figyelemmel kell lennie jogalkotói hatáskörét korlátozó törvényi rendelkezésekre, továbbá a
lakóépületek sajátosságaira, a lakások nagyságára. A 2010-es kormányrendelet megalkotásával a
jogi helyzet alapvetően megváltozott, mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról országos szintű jogi szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk kellett
volna. 2010 óta már van ilyen, így a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási
tárgy. Következetes az Alkotmánybíróság gyakorlata abban is, hogy helyi közügy esetén a
képviselő-testület közvetlenül az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében –
külön törvényi felhatalmazás hiányában is – jogosult az országos szintű szabályozással nem
ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű jogalkotásra.”254
Mindezek
alapján
megállapítható,
hogy
az
Alkotmánybíróság
a
2010-es
kormányrendeletre tekintettel hozta meg e határozatát, mely gyökeres változásokat eredményez
az ebtartás szabályozásában, hiszen minden helyi önkormányzati állattartási rendelet, amely
korlátozza – az önkormányzat illetékességi területén – az ingatlanonként tartható ebek számát
módosításra szorul, mert ellentétben áll a 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet fent ismertetett
szakaszaival.
2012. augusztus 1. napjával módosításra került a kormányrendelet Alkotmánybíróság
határozatában is vizsgált szabálya a következőképpen: „Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen
tartósan,
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel
tartósan kikötve tartani.”255
„Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul
használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a
kölykeivel, azok hathetes koráig.”256
E módosítással véleményem szerint még inkább az állatok védelme kerül előtérbe.
A továbbiakban két jogesetet mutatok be, amelyekben az én és a konzulensem jogi
segítségét kérték állatvédő, állatszerető emberek. Adatvédelmi szempontokra tekintettel nevek
nem kerülnek feltüntetésre.
B.-t 2012. május 31-én a társasház számvizsgáló bizottsága, hivatkozva a helyi
önkormányzat állattartási rendeletére – amely kimondja, hogy egy lakásban csak egy kutya
tartható a szomszédok zavarása nélkül –, továbbá a társasházi közgyűlés házirendet megerősítő
határozatára az alábbiakról tájékoztatta: az érintett a lakásában két kutyát tart, melyek a
szomszédokat zavarják. Többszöri tájékoztatás és felkérés ellenére sem változtatott a helyzeten,
így a közös képviselet és a számvizsgáló bizottság felszólította, hogy a társasház nyugalma
érdekében 15 napon belül szüntesse meg ezt az állapotot. Ellenkező esetben a számvizsgáló
bizottság intézkedni fog a helyi önkormányzatnál a szabálysértési eljárás megindításáról. Ezen
felszólítás kézhezvételét követően kérte az állattartó segítségünket. 2012. június 8-án kelt
levélben tájékoztattuk a számvizsgálót és a közös képviselőt az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII.
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2.) Alkotmánybírósági határozat fent részletesen kifejtett tartalmáról és kértük, hogy a társasház
további döntéséről legyenek szívesek tájékoztatni az állattartót. 2012. július 11-én a helyi
önkormányzat értesítette B. ügyfelet257, hogy a közös képviselő kérelmére, tiltott közösségellenes
magatartás elkövetése tárgyában közigazgatási eljárás indult ellene a helyi állattartási szabályok
megsértése miatt. Itt fontosnak tartom ismertetni, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény kimondja, hogy
az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.258 Mivel a helyi állattartási
szabályok megsértése is szabálysértési eljárást vont maga után, és a jegyző mint szabálysértési
hatóság megszűnt, ezen időponttól szabálysértési eljárás nem indítható. 2012. május 31-től az
önkormányzatok ún. tiltott közösségellenes magatartásként határozzák meg az állattartási
szabályok megsértését – ezek körében a rendeletekben engedélyezett darabszám feletti ebek
tartását is – és közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyeket. B. ügyében meghallgatásra
került sor. Az erről készült, és 2012. július 23. napján kelt jegyzőkönyv tartalmazza, hogy két
kistestű kutyát tart, illetve mellékelve benyújtja a számvizsgálónak és közös képviselőnek
címzett korábbi levelét és az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatát. 2012. augusztus 8-án
kelt levelében az önkormányzat a tényállás tisztázása érdekében felhívta az ügyfelet, hogy
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a lakásában tartott két eb – illetőleg a második eb – az
állattartási rendelet hatályba lépése előtt vagy csak azt követően került a tartásába. Erre azért
volt szükség, mert ha a két eb a helyi állattartási rendelet hatályba lépése előtt került
gondozásába, akkor az eljárás megszüntetése indokolt, ugyanis a helyi rendelet szabályai a
hatálybalépését követően alkalmazandók. 2012. augusztus 27-én kelt végzésben a helyi
önkormányzat az eljárás felfüggesztéséről döntött, az alábbi indokolással: „Az iratok és a
vonatkozó joganyag áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a helyi állattartási
rendelet módosítása indokolt. A 146/2011. (XII. 2.) Alkotmánybírósági határozatban foglaltak
alapján – melynek megállapításai és a jelen helyzet között egyértelmű párhuzam látható –
megállapítható, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek szabályozása érdekében, külön
törvényi felhatalmazás hiányában, országos érvényű jogszabály által szabályozott társadalmi
viszonyt a magasabb szintű jogszabállyal nem ellentétesen, azt kiegészítő jelleggel szabályozzon.
Mivel a 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet szabályozza a kedvtelésből tartott állatok tartását, így
ez nem lehet a helyi önkormányzat képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy.” Az
ügyben végső döntés még nem született, viszont a helyi önkormányzat 2012. október 1. napjától
hatályon kívül helyezte a lakásonként tartható kutyák számát korlátozó rendelkezését, így
valószínűsíthető, hogy az ismertetett ügyben az eljárás megszüntetésre fog sor kerülni.
Mielőtt a másik ügy részletes ismertetésére térek ki, rögzíteni kell, hogy a várost a helyi
állattartási rendelet több állattartási övezetre osztja fel, és az övezetekben eltérően szabályozza a
tartható állatok számát, illetve az állattartást. Az üggyel kapcsolatos állattartási övezetre
vonatkozó előírás szerint az övezet területén található ingatlanokon két eb és annak egyszeri
szaporulata tartható három hónapos korig. G.-t e rendelkezés megsértése miatt 2010. évben egy
alkalommal 15.000 forint, 2011. évben három alkalommal összesen 85.000 Ft összegre bírságolta
az önkormányzat. Ezt követően az ügyfelet 2012. április 11-én kelt határozatában arra kötelezte
a jegyző, hogy a város III/A. jelű állattartási övezetben lévő ingatlanán tartott ebek számát az
övezetre megengedett két darab tartható állatszámra csökkentse le, és az ingatlanán tartott
többlet ebek állatotthonban vagy ebrendészeti telepen történő elhelyezéséről a saját költségére,
legkésőbb 2012. május 10-ig gondoskodjon. A kötelezettség teljesítése a teljesítési határidő
lejártát követően megtartásra kerülő helyszíni szemlén ellenőrzésre kerül. A kötelezettség
teljesítésének határidőre történő elmulasztása esetén az ebeknek gyepmester közreműködésével
történő eltávolítására (a kötelezett költségére) kerül sor. Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen
határidőben fellebbezést nyújtott be az illetékes megyei kormányhivatalhoz, amely az elsőfokú
határozatot megváltoztatta. Az ügyfelet arra kötelezte, hogy a III/A. jelű állattartási övezetben
lévő ingatlanon tartott ebek számát az övezetre megengedett két darab tartható állatszámra
csökkentse le, és az ingatlanon tartott további ebek állatotthonban vagy ebrendészeti telepen
történő elhelyezéséről saját költségén gondoskodjon a határozat jogerőre emelkedését követő 30
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napon belül. Ez követően az ügyfél bírósági felülvizsgálattal élt és keresetlevelet nyújtott be az
illetékes törvényszékhez. A keresetlevél benyújtását követően jutott tudomására a fent említett
Alkotmánybírósági határozat, így kereset-kiegészítést nyújtott be, amelyben előadta a vonatkozó
Alkotmánybírósági határozat tartalmát, továbbá a következőket: „T. Város Önkormányzata az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésére hivatkozva alkotta meg állattartási rendeletét. Az Alkotmány
hivatkozott rendelkezése kimondta, hogy „A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet
alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.” Ezt a rendelkezést lényegében azonos
tartalommal fenntartja a 2012. január 1-jétől hatályba lépett Alaptörvény is. Az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése kimondja, hogy: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” A (3) bekezdés pedig rögzíti, hogy: „Az
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes”. Sem az elsőfokú eljárásban, sem
a másodfokú eljárásban nem került sor a fent említett Alkotmánybírósági határozat és a 41/2010.
(II. 26.) Kormányrendelet szabályainak figyelembe vételére a hatóságok részéről. Ez a
magatartás egyrészt Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bekezdésébe, másrészt a
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdése a) és b) pontjába, továbbá a (6) bekezdésébe
ütközik. Ezt a jogszabálysértést a hatóságok nem vették észre, így a fentiek miatt a határozataik
jogellenesek. Tekintettel arra, hogy a T. Városi Önkormányzat helyi állattartási rendeletének
vonatkozó szabálya más jogszabályba ütközik, az ügyfél indítványozta, hogy a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a bíróság
– a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – kezdeményezze az önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást az önkormányzattal szemben a Kúria
önkormányzati tanácsánál.” Az ügyben jogerős döntés még nem született.
A gyakorlatban jelentkező probléma tehát az, hogy az önkormányzatok többsége a mai
napig nem tud a hivatkozott alkotmánybírósági határozatról és sorra indulnak eljárások a helyi
állattartási rendeletben előírt darabszám felett tartott ebek miatt gazdáik ellen. Holott már az
Alkotmánybíróság említett határozatának kihirdetését, vagyis 2011. december 2. napját követően
módosítani kellett volna az önkormányzati rendeleteket. Sajnálatos, hogy ez eddig nem történt
meg csak nagyon kevés esetben. Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy az Alkotmánybíróság
határozata mindenkire – a bíróságokra is – kötelező, így az említett alkotmánybírósági
határozatra bíróság előtt is lehet hivatkozni a jövőben.
4. A kötelező szájkosárhasználat önkormányzati rendeletekben történő előírása
mint közigazgatási jogi probléma
A másik problémás kérdés az önkormányzatok által helyi rendeletben kötelezővé tett
szájkosárhasználat. Az általam tanulmányozott helyi állattartási rendeletek többsége a mai
napig kötelezőként írja elő a szájkosárhasználatot. Ennek indokát és jogalapját a 41/2010. (II. 26.)
kormányrendelet következő szabálya teremtette meg: „Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha külön jogszabály
a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának
ismerete esetén kell.”259 2012. augusztus 1-jével módosításra került a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet szájkosár használatra vonatkozó szabálya,
mely így szól: „Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot,
sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni a (2) bekezdésben
foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a
szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának
ismerete esetén kell.” A módosítást követően, azaz 2012. augusztus 1-től áll fenn a jogi probléma,
mely mindössze az idézett szabály két gondolatjel közötti részének tartalmából adódik. A korábbi
szabály ugyanis azt rögzítette, hogy „ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írj elő”.
Ennek következtében, mivel az önkormányzati rendeletek is jogszabályok, a helyi szerveknek
megvolt a jogalapjuk e kérdés szabályozására. Azonban 2012. augusztus 1-től ez már nincs meg,
hiszen a kormányrendelet úgy került módosításra, hogy a szájkosárhasználatot már csak törvény,
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet írhatja elő, azaz az önkormányzati rendeletek már
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(2)-(3) bekezdés

156

nem szabályozhatják e kérdéskört. A hatályos szabályok alapján a szabálysértési törvény írja elő
kötelezően a szájkosár használatát, de ezt is kizárólag közforgalmú közlekedési eszközön, kivéve
a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat.260 Miniszteri rendelet pedig ebzárlat
tartama alatt teszi kötelezővé annak használatát.261 Vagyis ezen eseteket kivéve nem kötelező a
szájkosár, sőt az önkormányzatok helyi állattartási rendeleteikben már nem is írhatják elő
kötelezőként, mert az egyrészt az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdésébe („Az önkormányzati
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes”.), másrészt a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet fent idézett
rendelkezéseibe ütközik.
5. Összegzés
Mindezek alapján megállapítható, hogy azon önkormányzati rendeletek, amelyek
korlátozzák a tarható ebek számát, illetve előírják a kötelező szájkosár használatot, magasabb
szintű jogszabályba ütköznek és azonnali módosításuk indokolt.
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