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Bekö szön tõ

Egy esz ten de je, Ma gya ry Zol tán szü le té -
sé nek 123. év for du ló ján in dí tot tuk újra a
Ma gyar Köz igaz ga tás szak mai, tu do má nyos
fo lyó ira tot. A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet, ké sõbb pe dig a Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem vál lalt ki emelt sze re pet ab ban,
hogy a lap elsõ év fo lya ma le he tõ sé get adott
szá mos köz igaz ga tá si té má jú, tu do má nyos
írás köz lé sé re. A lap cél ja a köz igaz ga tás, a
köz me nedzs ment és a köz po li ti ka fej lõ dé sét 
szol gá ló lek to rált ku ta tá sok és szak mai ta -
pasz ta la tok köz lé se, a tu do má nyos né ze tek
és a gya kor la ti meg fon to lá sok kö zöt ti köl -
csön ha tás erõ sí té se, a köz igaz ga tás mi nõ sé -
gé nek fej lesz té sét szol gá ló tu dás köz ve tí té se. 
A tu do má nyos köz le mé nyek a köz igaz ga tás 
fej lesz té sé vel kap cso la tos ha zai és nem zet -
kö zi ku ta tá si ered mé nye ket mu tat ja be, tu -
do má nyos mû he lyek, is ko lák esz me cse ré jé -
nek ad fe lü le tet. A szak mai fó rum ban meg -
je le nõ írá sok a köz igaz ga tá si pra xis mû ve lõi
kö zöt ti ta pasz ta lat cse ré rõl, a jó gya kor la -

tok ról és a köz szol gá lat vál to zá sa i ról tu dó -
sít. Nem zet kö zi ki te kin tést adunk köz igaz -
ga tás-tu do má nyi ku ta tá sok ról, a kül föl di
köz igaz ga tá si stra té gi ák ról és gya kor la tok -
ról, az euró pai köz igaz ga tá si rend sze rek
köze ledésérõl és együtt mû kö dé sé rõl, az EU
törek véseirõl és a nem zet kö zi szer ve ze tek
köz igaz ga tás-fej lesz té si prog ram ja i ról. Vé gül
pe dig rend sze re sen szem lé zünk a köz igaz ga -
tás vi lá gá nak szak mai és tu do má nyos ese mé -
nye i rõl, hí re i rõl, prog ram ja i ról.

Kö szö net el sõ sor ban a Szer kesz tõ bi zott -
ság tag ja i nak a tü rel mes és gon dos szak mai
tá mo ga tá sért. Bí zunk ab ban, hogy a Ma gyar 
Köz igaz ga tás a tu do mány és a köz igaz ga tás
gya kor la ta kö zöt ti köl csön ha tás fon tos té -
nye zõ je ma rad, és egy re töb ben csat la koz -
nak szer zõ tá bo runk hoz.

Üd vöz let az Ol va só nak!

Kis Nor bert
fõ szer kesz tõ





TÓZSA ISTVÁN

Vir tu á lis tér
és köz igaz ga tás

A tér az in for má ci ós tár sa da lom ban

Az in for má ció kom mu ni ká ci ós tech no ló -
gia meg je le né se és el ter je dé se az utób bi év ti -
zed ben tel je sen át ala kí tot ta a gaz da sá gi fo -
lya ma tok tér be li sé gét és mun ka fo lya ma tát.
A fi zi kai tá vol sá gok rö vi dül tek, vagy el is
tûn tek a táv mun ka és az on li ne vá sár lá si le -
he tõ sé gek meg je le né sé vel. Az in for má ci ós
tár sa da lom tere ked ve zõ a kény sze rû moz -
gás kor lá to zott ság (rossz vagy költ sé ges köz -
le ke dés, rok kant ság, be teg ség, gyer mek ágy
stb.) hát rá nya i nak le küz dé sé re.

Az in for má ci ós tár sa da lom igé nye i nek
meg fe le lõ en a szol gál ta tá sok te rén – és itt el -
sõ ként a szó ra koz ta tó ipart kell ki emel ni –
egy re na gyobb az igény a fi zi kai tér ki tá gí tá -
sá ra ké pes, illetve új di men zi ó kat lét re ho zó
rend sze rek iránt. Je len leg eze ket az úgy ne -
ve zett vir tu á lis tér ben mû kö dõ há rom di -
men zi ós rend sze rek kép vi se lik leg ma ga sabb 
szin ten.

Ja ko bi1 meg ha tá ro zá sai nyo mán az in for -
má ci ós tár sa da lom tere több szin tû; a va lós
tér „alatt” – mint inf ra struk tú ra – meg je le -
nik a ki ber tér, ami az elekt ro ni kus há ló za -
tok, ve ze té kek, le fe dett sé gek, szer ve rek és
prog ra mok „kar te zi á nus” vi lá ga.2 A men tá -
lis tér két fé le le het: egy részt je len le gi té -
mánk, a vir tu á lis tér, más részt a va ló sá gos,
fi zi kai tér ben is meg je le nõ vir tu á lis ele mek
tere, vagyis az úgy ne ve zett hib rid tér,
amely nek a ki hasz ná lá sa már a tu do má -
nyos-fan tasz ti kus Mát rix, Ha son más és Ava -
tar fil mek vi lá gát idé zi a – ta lán nem is túl tá -
vo li – jö võ ben.

Vir tu á lis tér

A vir tu á lis tér fo gal mát ép pen két év ti zed -
del ez elõtt ha tá roz ták meg mint elektro -
nikus rend sze rek ál tal ge ne rált in ter ak tív
há rom di men zi ós kör nye ze tet, ame lyet a fel -
hasz ná lók át él het nek.3 A ma gyar szak iro da -
lom ban Ne mes la ki4 fog lal ja össze leg ért he -
tõb ben a vir tu á lis tér ben mû kö dõ gaz da ság
jel lem zõ it. Ezek sze rint a vir tu á lis va ló ság
nem más, mint a szá mí tó gé pes rend sze rek
se gít sé gé vel lét re ho zott mes ter sé ges kör nye -
zet, amely ben a fel hasz ná ló vir tu á lis iden ti -
tá sa („ava tar ja”) va lós ide jû kap cso lat ba lép a 
va ló sá gos dol gok szim bo li kus rep re zen tán -
sa i val. 

Itt áll junk meg egy pil la nat ra; a hipno te -
rápiával fog lal ko zó ame ri kai Gold berg pro -
fesszor5 – a vál to za tos ság ked vé ért nem -
csak a múlt ba, ha nem – a jö võ be is utaztat ja
pá ci en sei tu da tát. Köny vé ben a leg meg döb -
bentõbb be szá mo lót egy, a har min ca dik szá -
za dig elõ re ju tott pá ci ens adja, aki – bár egy -
ál talán nem tud ta ér tel mez ni a jö võt – há -
rom di men zi ós, azaz fi zi ka i lag is a va lós
tér ben moz gó, az em be rek tu da tá val felte -
hetõen bio fi zi kai kap cso lat ban álló, tel je -
sen élet hû, hu ma no id „ava ta rok kal” pró bált 
kom mu ni kál ni – si ker te le nül. Jól le het ez
ma még meg mo so lyog ni vagy a mo zi vá -
szon ra való téma, a fel hasz ná lók em ber i ér -
tel mét hor do zó és fi zi kai ér zé ke lé sek re ké -
pes rep re zen tá ci ói már ma is lé tez nek, és
nem csak a szá mí tó gé pes já té kok ban, ha nem
az e-bu si ness – igaz, hogy egye lõ re csak a
mes ter sé ges – vir tu á lis te re i ben; pél dá ul egy
on li ne we bá ru ház ban, egy bank ban, vagy egy
va lós ide jû kon cer ten, aho vá vir tu á li san
láto gathat a fel hasz ná ló. Az ava ta rok és a
 valós sze mé lyek bio fi zi kai kap cso la tai már
azt is le he tõ vé fog ják ten ni, hogy a vir tu á lis
tér sze rep lõi ki lép je nek a va ló di tér be – õk le -

1 JAKO BI Ákos: Az in for má ci ós tár sa da lom tér be li sé ge,  Buda -
pest, ELTE Re gi o ná lis Tu do má nyi Tan szék, 2007.

2 MÉSZ ÁROS Re zsõ: Ki ber tér: A föld raj zi tu dás új dimen -
ziói, Sze ged, His pá nia, 2003.

3 Ste ve AUKS TA KAL NIS–Da vid BLAT NER: Si li con Mi ra ge:
The Art and Sci en ce of Vir tu al Re a lity, Ber ke ley, Pe ach pit
Press, 1992.

4 NEMES LA KI And rás: Vál la la ti in ter net stra té gia, Bu da -
pest, Aka dé mi ai Ki adó, 2012.

5 Bru ce GOLD BERG: Past Li ves, Fut ure Li ves Re ve a led,
Frank lin La kes, Ca re er Press, 2004.



het nek azok, akik kel a har min ca dik szá zad -
ba idõ uta zást tett pá ci ens ta lál koz ha tott. 

Ami kor mind ezt meg mo so lyog juk, ne
feled jük, hogy ma már olyan dol gok ra va -
gyunk ké pe sek az in ter net se gít sé gé vel, ami -
ket akár csak 10-15 év vel ez elõtt is még szin -
tén a fan tá zia vi lá gá ba so rol tunk vol na.
A fej lett vi lág ban már ma is elõ for dul, hogy
egy cég ve ze tõi va lós ide jû üz le ti meg -
beszélést tar ta nak iro da há zuk vir tu á lis vál -
tozatában, anél kül hogy fi zi ka i lag ott len -
nének – és ez nem vi deo kon fe ren cia –; vagy
pél dá ul egye te mis ták gyü le kez nek egy vir -
tuá lis sze mi ná ri u mi tan te rem ben, ahol érde -
mi órá ra ke rül sor, mi köz ben a hall gatók és
az ok ta tók va ló já ban bár hol le het nek.

A fel sõ ok ta tás és a ku ta tás kap csán ki kell
emel nünk annak fon tos sá gát, hogy az in for -
má ció kom mu ni ká ci ós csúcs tech no ló gia itt
meg je len jen. Is me re tes, hogy a 21. szá zad
elsõ év ti ze dé nek a vé gén be kö vet ke zett gaz -
da sá gi vál ság alatt csak az in no vá ció ori en tált 
cégek tud tak pros pe rál ni.6 Az in no vá ció
gaz da sá gi meg je le né sé nek ka ta li zá to ra a fel -
sõ ok ta tás és a tu do má nyos ku ta tás. Erre – a
köz igaz ga tá son be lül – leg jobb je len ko ri pél -
da Észt or szág ese te, ahol a rend szer vál tás
után ext ra hang súlyt fek tet tek a fel sõ ok ta -
tás és ku ta tás ál lam i tá mo ga tá sá ra, ma ga san
az uni ós át lag fe lett.7 Gon dol junk az ész tek
e-köz igaz ga tá si aka dé mi á já ra és a jól mû kö -
dõ észt elekt ro ni kus köz igaz ga tás ra, amely a 
rend szer vál tá suk után egy év ti zed alatt meg
is va ló sult.

Egy ér tel mû, hogy ha nem aka runk so kad -
szor ra is a fej lett vi lág mögé ke rül ni, nem te -
he tünk úgy, mint ha ezek a tech no ló gi ák
nem lé tez né nek. An nál is in kább, mert az
ilyen tí pu sú al kal ma zás fej lesz té sek ben ma -
gyar és ma gyar szár ma zá sú szak em be rek is
je len tõs részt vál lal nak – a fej lett vi lág ban.
A vir tu á lis tér egye lõ re a köz igaz ga tás te -
rületén még zár va van – vi lág szer te. En -
nek a rö vid ta nul mány nak az a cél ja, hogy

meg gyõzze a dön tés ho zó kat és a köz igaz -
gatás- tudomány szak mai kö zön sé gét ar ról,
hogy most adó dik egy tu do mány tör té nel -
mi le he tõ ség, ami kor a ma gyar igaz ga tás tu -
do mány és fel sõ ok ta tás a vi lág él vo na lá ba
kerül het a há rom di men zi ós információ -
kom mu ni ká ciós tar ta lom fej lesz tés vo nat ko -
zá sá ban.

Köz igaz ga tá si tar ta lom a vir tu á lis tér ben

Choi8 sze rint a vir tu á lis tér ele mei a mes -
ter sé ges és ter mé sze tes dol gok szim bo li kus
rep re zen tán sai. Ami kor te hát vir tu á lis köz -
igaz ga tá si te ret épí tünk, a szolgáltatás min tá -
kat a való vi lág, vagyis a tény le ges szol gál -
ta tá sok má so lá sá val kell lét re hoz nunk.
A vir tu á lis igaz ga tá si tér lét re ho zá sa so rán a
va ló di fi zi kai igaz ga tá si tér ele me i nek egy-
 egy sze le tét kell mi nél pon to sab ban utá noz -
ni, mo del lez ni, le gyen az egy ügy fél szol gá la -
ti épü let, vagy egy el já rás mun ka fá zis-so ro -
za ta. 

A szak iro da lom sze rint a vir tu á lis tér épí -
té sé nek há rom fel té te le van, ame lyek az igaz -
ga tá si cél lal lét re ho zott vir tu á lis vi lág ese té -
ben az aláb bi ak le het nek: 

1. az elekt ro ni ku san ge ne rált három di -
menziós igaz ga tá si (hi va ta li) kör nye zet;

2. a vir tu á lis igaz ga tá si kör nye zet szim -
bo li kus sze rep lõ i nek (az ügy in té zõ nek 
és az ügy fe lek nek) va lós ide jû in ter ak -
tív ké pes sége;

3. a tel jes fel hasz ná lói át élés (tel jes körû
ügy in té zés) le he tõ sé ge, amely az elekt -
ro ni kus köz igaz ga tás szo fisz ti ká ci ós,
ki fi no mult sá gi szint jei kö zül a transz -
for má ci ós9 szint nek fe le l meg.

A fen ti ek fé nyé ben te hát a hi va tal épü -
letének kül sõ meg je le né sé tõl kezd ve a bel sõ 

6 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

6 AGG Já nos: Ál lam és in no vá ció – E-go vern ment ta nul má -
nyok, XXXVIII. kö tet, Bu da pest, E-Go vern ment Ala pít -
vány, 2012.

7 Mar tin POTU CEK: The Ca pa ci ti es to Go vern in Cent ral
and Eas tern Eu ro pe, Bra tis la va, NIS PA cee, 2003.

8 So on-Yu ong CHOI–Dale STAHL–And rew WHIN STON:
The Eco no mics of Elect ro nic Com mer ce, New York, Mac -
Mil lan Pub lis hing Com pany, 2003.

9 A transz for má ció szint je az 1999/93. EU-di rek tí va sze -
rint az in for má ció, tranz ak ció és az in ter ak ció szint jét
kö ve tõ szint, amely az ügy fél fi zi kai meg je le né se nél kül
tesz le he tõ vé ér de mi ügy in té zést.



ügy in té zé si te re kig az ere de ti nek a tö ké le tes
má sát kell egy há rom di men zi ós gra fi kus tér -
ben áb rá zol ni. Erre iga zán csak az utób bi
évek in for ma ti kai fej lõ dé se tet te ké pes sé a
gra fi kus ve zér lõ kár tyá kat. A hi va tal helyi -
ségeiben a va ló di ál la po tok nak meg fe le lõ tá -
jé koz ta tó szol gál ta tá sok is igény be ve he tõk. 

A vir tu á lis tér ben az ügy fél be lép
a va ló ság gal meg egye zõ

bu da ör si pol gár mes te ri hi va tal ba10

Az in ter ak ti vi tás – va lós idõ ben – el en -
ged he tet len a hasz nált vir tu á lis igaz ga tá si tér 
min den je len lévõ sze rep lõ jé vel, te hát ad ab -
sur dum az adott vir tu á lis tér ben egy szer re
tar tóz ko dó szim bo li kus ügy fe lek nem csak
az ügy in té zõ ket, ha nem egy mást is meg szó -
lít hat ják.

Az ügy fél azok nak az ügy fe lek nek
a meg sze mé lye sí té se it lát ja, akik ép pen ak kor
szin tén be lép tek a bu da ör si hi va tal vir tu á lis
te ré be. Ezek kel va lós idõ ben kom mu ni kál hat

Nem csak a hi he tõ és rész let gaz dag, va ló -
di hi va ta li kör nye zet há rom di men zi ós ké -
pének kell meg je len jen nie, ha nem az ügy -

feleket meg sze mé lye sí tõ, vir tu á lis repre -
zentációk (ava ta rok) for má ja is lé nye ges.
A já tékoktól el té rõ en, az igaz ga tás ko moly -
sá gát meg õr zen dõ, egy or szág szer te egy sé -
ges kész let bõl cél sze rû vá lasz ta ni. Mi vel az
in fo szo ci o ló gia egyik leg újabb irány za ta
már azt is vizs gál ja, hogy a sze mé lyes ava -
tarkészítések és vá lasz tá sok so rán mi lyen
tár sa dal mi mo ti vá ci ók, ta pasz ta la tok moz -
gat ják a fel hasz ná lót,11 a szi get sze rû al kal ma -
zá sok a vir tu á lis köz igaz ga tás ban nem kí vá -
na tos devian ciákat hoz hat nak lét re. Ép pen
ezért jog sza bály ban kell kor lá toz ni a vir tu á -
lis igaz ga tá si té ren be lül a vi deo já té kok ban,
vagy akár az üz le ti célú fel hasz ná lá sok ban
egyéb ként meg en ge dett in di vi du a liz must.

A va lós és a vir tu á lis tér kü lönb sé gei kö -
zött lé nye ges, hogy a vir tu á lis tér ben az ügy -
fél egy szer re több vir tu á lis tér ben je len het
meg, in for má ci ó kat gyûjt het és in ter ak ci ó -
kat foly tat hat a sa ját szim bo li kus rep re zen -
tán sá nak (ava tar já nak) a ké pé ben. Így az ügy -
fél ide je több szö rö sen ki hasz nál ha tó, anél -
kül hogy ez ügy ben kü lön utaz nia kel le ne.
A „jó ál lam” ügy fél ba rát ügy in té zé se egy
ilyen szol gál ta tás ban mu tat koz hat meg a
leg lát vá nyo sabb mó don.

A vir tu á lis köz igaz ga tás 
tar tal ma és szerkezete

A vir tu á lis tér ele mei a sze rep lõ ket, a ter -
mé ke ket (szol gál ta tá so kat) és a folyama tokat
tar tal maz zák.12 Köz igaz ga tá si kon tex tus ban 
a sze rep lõk (ügy fe lek és ügy in té zõk a front
of fi ce-ban, va la mint a hi va ta li mun ka társak a 
back of fi ce-ban) egy háromdimen ziós ka rak -
ter kész let uni for mi zált fi gu rái.
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11 Ed ward CAST RA NO VA: Vir tu al Worlds: A First-Hand
Ac co unt of Mar ket and So ci ety on the Cy be ri an Fron ti ers
= CE SI fo Wor king Pa per Se ri es 618, Blo o ming ton, De -
part ment of Te le com mu ni ca ti ons In di a na Uni ver sity,
2001.

12 FÜLE KI Dá ni el–THE ISS-BALÁZS Zsolt–BAL KÁ NYI  Péter–
POCSA ROVSZ KY Ká roly: A ma gyar we bes piac tech no -
ló gi ai ar chi tek tú rái, Ve ze tés tu do mány, 39/12, 2008.

10 Ké pek co py right for rá sa: Vir tu al Pla net Hun ga ry Kft.,
2012.



A bu da ör si hi va ta li elõ tér ben az ügy fél 
a kur zor moz gá sá val vál toz tat ja he lyét

és lá tó te rét

Ugyan azo kat a bu da ör si in for má ci ó kat,
be ren de zé si tár gya kat lát ja,

mint a va ló ság ban. Vá laszt hat
a szak igaz ga tá si osz tá lyok kö zül

Az in for má ci ós táb lá kat ugyan úgy
ta nul má nyoz hat ja, mint a va ló ság ban,

je len eset ben – ép pen Bu da ör sön –
sor szá mot húz hat

A szol gál ta tá sok ér te lem sze rû en front és
back of fi ce mun ka fo lya ma to kat je len te nek.
A mun ka fo lya ma to kat le író igaz ga tá si ügy -
me ne tek is me re te13 – ahogy már a „ha gyo má -

nyos” e-köz igaz ga tás ese tén is – el en ged he -
tet len. A leg gya ko ribb ügy me ne tek vir tu á lis 
tér ben meg je le ní té sé re a leg ké zen fek võbb
az Euró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott „alap -
ve tõ köz szol gál ta tá sok lis tá ja”, az úgy ne ve -
zett CLBPS lis ta14 le het az irány adó, amely
ná lunk is szé les kör ben is mert. Ez az ál lam -
pol gá rok ál tal igény be vett 12 leg gya ko ribb
ügy tí pus ügy me ne te it, va la mint a cé gek ál tal 
igény be vett 8 leg gya ko ribb ügy tí pust és
ügy me ne te it je len ti.

A bu da ör si ok mány iro dá ban va lós ide jû
meg be szé lést foly tat hat az ügy in té zõ vel,

aki nek a vir tu á lis te ré ben szin tén meg je le nik
az ügy fél. A sze mély azo no sí tás függ vé nyé ben

ér de mi ügy in té zés re is sor ke rül het

Back of fi ce ese té ben a meg be szé lé sek, ve -
ze tõi ér te kez le tek, tes tü le ti ülé sek, bi zott sá -
gi ülé sek vir tu á lis tér be he lye zé se je len t költ -
ség meg ta ka rí tást.

A back-of fi ce fo lya ma tok ban a hi va tal
mun ka tár sai va lós ide jû meg be szé lést

foly tat hat nak, elõ adá so kon,
to vább kép zé se ken ve het nek részt vir tu á lis

meg sze mé lye sí té sük ré vén

8 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények
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E-go vern ment ta nul má nyok XXXIX. kö tet, Bu da pest,
E-Go vern ment Ala pít vány, 2012.



A vir tu á lis tér lét re ho zá sa az államigaz -
gatás ol da lán egy sé ges kell le gyen, mint
ahogy a mun ka fo lya ma tok sem tér het nek el 
a köz igaz ga tá si el já rá si tör vény tõl. E te kin -
tet ben te hát az elekt ro ni kus gaz da ság szi -
getszerû al kal ma zá sai nem je len te nek kö ve -
ten dõ pél dát. Az ál lam pol gár ol da lá ról a vir -
tu á lis hi va tal el éré se in gye nes kell le gyen,
egy in ter net rõl le tölt he tõ prog ra mon ke -
resz tül.

Az igaz ga tá si tar tal mak ki épí té se lép csõ -
ze tes, a há rom di men zi ós tér ben megvaló -
suló sze mély azo no sí tá sig az elekt ro ni kus
köz igaz ga tás szo fisz ti ká ci ós szint jei kö zül
az in for má ci ós és az in ter ak ci ós szint va ló -
sítható meg, illetve épít he tõ ki; a sze mély -
azo no sí tás meg nyug ta tó ren de zé se után  pe -
dig a tranz ak ci ós, transz for má ci ós és  tar -
getizációs szint is el ér he tõ, ahol a va lós ide jû
pár be szé de ken túl mu ta tó an már a  valós tér -
ben tör té nõ ügy in té zés tel jes mun ka fo lya -
ma ta ér dem ben szi mu lál ha tó.

A va lós ügy in té zé si kör nye zet és az úgy -
ne ve zett vir tu á lis va ló ság be li ügy in té zé si
kör nye zet egy más hoz való vi szo nyá ban, a
ket tõ kö zöt ti át me net ként meg je le nik a ki -
ter jesztett va ló ság és a ki ter jesz tett virtua -
litás tere is.15 Ez utób bi ve gyes te rek ab ban
kü lön böz nek a tisz tán vir tu á lis, akár fan -
tasz ti kus tér tõl, hogy ezek ben a va ló di fi zi -
kai kör nye zet (ese tünk ben a konk rét pol -
gár mes te ri hi va tal, ab ban a konk rét he lyi
ügy fél fo ga dá si tér és tár gya ló) képe szol gál -
tat ja a há rom di men zi ós tér ké pét és ke re tét.
Te hát a fi zi kai kör nye zet há rom di men zi ós
képe és a vir tu á li san re giszt rált in for má ci ók, 
ka rak te rek kom bi ná ci ó ja al kot ja a ki ter jesz -
tett vir tu á lis va ló sá got. Ter mé sze te sen a va -
lós ide jû in ter ak ti vi tás itt is meg je le nik.16 

A ki ter jesz tett vir tu á lis igaz ga tá si tér és az
ezen be lü li fo lya ma tok in for ma ti kai alap ját

ezek sze rint a több sze rep lõs on li ne sze rep já -
té kok je len tik, ame lye ket MMORPG17-nek
ne vez a szak iro da lom. A tar ta lom fej lesz tés
te hát ilyen irá nyú is me re te ket fel té te lez. 

Ne mes la ki ér tel me zé se sze rint a vir tu á -
lis vi lág já té ko sai és rend sze rei ki vá ló an
alkal masak kom plex gaz da sá gi-tár sa dal mi
rend sze rek – így a köz igaz ga tá si mun ka fo -
lya ma tok – szi mu lá ci ó já ra. Fü le ki 2008. évi
fel mé ré se sze rint a vi lág leg ak tí vabb in -
ternetfelhasználó cé ge i nek (a For tu ne
Top 500 lis ta sze rep lõ i nek) a 80 szá za lé ka
ren del ke zik vir tu á lis rend szer rel, és a Se -
cond Life Uni ver zum rend sze ré ben im már
több száz cég és köz el 200 ve ze tõ egye tem je -
le nik meg vir tu á lis, vagy ki ter jesz tett vir tu á -
lis tér ben iro dá i val, tan ter me i vel. Ezek nek a 
szin te ti kus te rek nek a ter je dé se, is mert sé -
gük és nép sze rû sé gük nö ve ke dé se egy re sür -
ge tõb bé te szi sza bá lyo zá su kat – amennyi -
ben va lós gaz da sá gi fo lya ma to kat is ab szol -
vál nak. Fo ko zot tan je lent ke zik ez az igény,
amennyi ben igaz ga tá si fo lya ma tok va lós
ide jû mun ka lé pé se i nek in ter ak tív mo del le -
zé sé re ke rül sor.

Egy év ti ze den be lül a je len le gi in ter ne tes
al kal ma zá so kat va ló szí nû leg fel vált ja a vir -
tu á lis, vagy a ki ter jesz tett vir tu á lis te rek al -
kal ma zá sa. A we bol da lak bön gé szé sét pe dig
fel vált ja az a le he tõ ség, hogy a ke re sett in for -
má ci ót, szó ra ko zást, ter mé ket, szol gál ta tást
a vir tu á lis tér ben sze rez zük be.

La kos sá gi fo ga dó kész ség

Az elekt ro ni kus köz igaz ga tás be ve ze té se
mel let ti gya ko ri érv a hát rá nyos hely ze tû,
vagy az idõ hi ánnyal küsz kö dõ la kos sá gi cso -
por tok hely zet be ho zá sa, hogy sze mé lyes
meg je le nés nél kül is le he tõ vé vál jon az ügy -
in té zés. Ugyan ak kor az in for má ci ós tár sa -
da lom mal kap cso la tos ku ta tá sok rá mu tat -
tak arra is, hogy a di gi tá lis sza ka dék át hi da -
lá sa a di gi tá lis írás tu dók és írás tu dat la nok
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lity, Ro ches ter, Uni ver sity of Ro ches ter, 1998.



kö zött még a fej lett or szá gok ban sem ge ne -
rá ci ós kér dés; az in ter ne tet nem hasz ná ló ré -
te gek új ra ter me lõd nek18. Ezek a hát rá nyos
hely ze tû cso por tok a mun ka nél kü li ek és az
idõs ko rú ak. Az ok mány iro da-ve ze tõk vé le -
mé nye sze rint az elekt ro ni kus ügy in té zé si
le he tõ ség gel Ma gyar or szá gon csak igen kis
szá za lék ban él nek az em be rek; a tör vény ál -
tal kö te le zõ en elõ írt elekt ro ni kus mun ka fo -
lya ma to kon, mint pél dá ul a cé ges áfa be val -
lás ban az ál lam pol gá rok leg in kább csak
egy-egy idõ pont fog la lás ere jé ig hasz nál ják ki 
a le he tõ sé ge ket. Igaz ez az in ter ne tet napi
rend sze res ség gel hasz ná ló fi a ta labb kor osz -
tály ra is.

A há rom di men zi ós ügy in té zé si le he tõ ség
vi szont van olyan „ér de kes”, hogy az elekt -
ro ni kus köz igaz ga tá si szol gál ta tá so kat ed -
dig nem, vagy csak kis mér ték ben hasz ná ló
„ne ti ze ne ket” is be te re li a vir tu á lis hi va ta -
lok ba.

Az in for má ci ós had vi se lés is so kat vál to -
zott az el múlt év ti zed ben. Míg ed dig az in -
for má ci ós tá ma dá sok el sõd le ges cél pont jai
ma guk az in for má ci ós rend sze rek vol tak, az
utób bi idõk ben im már a fel hasz ná ló, az em -
ber i tu dat vált el sõd le ges cél pont tá. A régi,
be vált tá ma dá si mód sze rek (mint pél dá ul a
szó ró lap, a han gos be szé lõ, a te le ví zi ós rek lá -
mok ban il le gá li san hasz nált egy más ba tûnõ
„morph” ké pek és a cél cso por tok ra alkal -
mazott ká bí tó sze rek) mel lett a csúcs fegy ver
ép pen a vir tu á lis va ló ság ter jesz té se, amely a
dro gok hoz ha son la tos füg gõ sé get és be fo lyá -
solhatóságot hoz hat lét re.19 Ami kor a vir -
tuális va ló sá got gaz da sá gi és köz igaz ga tá si
szol gál ta tá sok kal tölt jük fel, tu laj don kép pen
az in for má ci ós had vi se lés csúcs tech no ló gi ai
fegy ve rét hasz nál juk – a köz jó ja vára.

Ahogy Ne mes la ki meg ál la pít ja, a post -
internetes szin te ti kus vi lá gok ban való lé te -

zés a kö zel jö võ ben már nem csak egy ki kap -
cso ló dás ként hasz nált vi deo já ték lesz, ha -
nem olyan min den na pos te vé keny ség, ami 
annyi ra ter mé sze tes sé fog vál ni, mint ma
a no te bo ok, az in ter net vagy az okos te le -
fon hasz ná la ta. S ahogy ezek az esz kö zök
„csak” fel gyor sí tot ták az élet rit mu sát, de
nem ve zet tek tár sa dal mi el ide ge nü lés hez,
úgy a vir tu á lis te rek al kal ma zá sa is csak a ké -
nyel mün ket fog ja szol gál ni.

Vir tu á lis igaz ga tás és a já rá si hi va ta lok

Szak po li ti ka szem pont já ból ké nyel met -
len a „jobb ál lam” köz igaz ga tá si szol gál ta tá -
sa i nak ma gya rá za ta, ami kor az egyes pol gár -
mes te ri hi va ta lok ál lam igaz ga tá si szol gál ta -
tá sai a já rá si köz pon tok ba kon cent rá lód nak, 
ami a he lyi ügy in té zé si le he tõ sé gek meg -
szün te té sét is ered mé nye zi. Ez ese ten ként
ext ra uta zást kí ván hat meg az ügy fél ré szé -
rõl. Amennyi ben a já rá si hi va ta lok mel lett
min de nütt – egy sé ges for má ban – lét re jön a
vir tu á lis ügy fél fo ga dás is, ezt már in kább fej -
lesz tés nek, mint sem le épí tés nek íté li a köz -
vé le mény. A vir tu á lis já rá si hi va tal ba tett
pró ba lá to ga tá sok so rán egy részt hoz zá jut az 
ügy fél az ak tu á lis, ügy in té zés sel kap cso la tos
in for má ci ók hoz, más részt akár még va lós
ide jû be szél ge tést is foly tat hat az il le té kes
ügy in té zõ vel, vagy ne adj’ Is ten, akár el -
kezd he ti, vagy be is fe jez he ti az ügy in té zést.
Az uta zás sal meg spó rolt idõ ben a po ten ci á -
lis, pon to sab ban – im már – vir tu á lis ügy fe -
lek ott ho nuk ban, vagy bár hol más hol te vé -
keny ked het nek, ek kép pen költ sé get, idõt
ta ka rít va meg. A já rá sok fel sze re lé se a vir tu -
ális ügy fél fo ga dás ké pes sé gé vel ál lam i K+F
fel adat – hi szen az ál lam pol gá rok a be lé pés -
hez szük sé ges prog ra mot in gye ne sen kell,
hogy le tölt sék. Így en nek a köz igaz ga tá si
inno vációnak a ma gyar or szá gi (je len leg még 
vi lág el sõ) meg je le né se a min den ko ri elekt -
ro ni kus köz igaz ga tá si ku ta tá so kat ko or di -
ná ló kor mány za ti szer ve ze tek fel ada ta és fe -
le lõs sé ge – len ne.
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18 BUDAI Ba lázs: Az e-köz igaz ga tás el mé le te, Bu da pest,
Aka dé mi ai Ki adó, 2009.

19 SIK Zol tán Nán dor: In for má ci ós had vi se lés – E-Go vern -
ment Ta nul má nyok XXIX. kö tet, Bu da pest, E-Go vern -
ment Ala pít vány, 2009.
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Vir tu á lis tér és köz igaz ga tás

A vir tu á lis tér al kal ma zá sa nemré gen kez dett el ter jed ni az elekt ro ni kus üz le ti meg ol dá sok kö -
zött, és vár ha tó an meg je le nik a köz szol gál ta tá sok ban is. Az ügy fél és az ügy in té zõ szim bo li kus
rep re zen tán sai meg je len nek egy 3D hi va ta li kör nye zet ben, ame lyet szá mí tó gé pek ge ne rál nak az
in ter net vi lá gá ban. Itt va lós ide jû pár be szé de ket kez de mé nyez het nek, s így az ügy fél je len tõs idõt
ta ka rít meg. A 3D vir tu á lis te rek al kal ma zá sa a köz igaz ga tás ban az ed di gi leg in kább ügy fél ba rát
meg ol dást fog ja je len te ni. Az el já rás jo gi sza bá lyo zás és a mun ka fo lya ma tok lé pé se i nek a ter ve zé se
már ma idõ sze rû Ma gyar or szá gon, hogy az ICT leg újabb ki hí vá sá nak meg tud junk fe lel ni.



BOD NÁR ESZ TER

A vá lasz tó jog és más
alap jo gok kap cso la ta

A vá lasz tó jog gal alap jo gi meg kö ze lí tés bõl 
a ma gyar jog tu do mány alig fog lal ko zik. Je -
len leg nem ér he tõ el olyan ma gyar nyel vû
szak iro da lom, amely a vá lasz tó jog sa já tos sá -
ga it az alap jo gi dog ma ti ka ered mé nye it fel -
hasz nál va ki me rí tõ en be mu tat ná. A jogi ok -
ta tás a vá lasz tó jo got el sõ sor ban az ál lam -
szer ve zet ke re té ben tár gyal ja, ezért az
alap jo gi tan köny vek ugyan meg em lí tik a vá -
lasz tó jo got mint egy po li ti kai rész vé te li jo -
got, azon ban rész le tes elem zést csak ki vé te -
le sen ad nak, ak kor is in kább szer ve ze ti ol -
dal ról kö ze lít ve meg a kér dést.

Je len ta nul mány e hi á nyos ság pót lá sa felé
kí sé rel meg egy apró lé pést ten ni az zal, hogy 
a vá lasz tó jo got – át me ne ti leg fél ret éve az ál -
lam szer ve ze ti as pek tu so kat – mint alap jo got 
szem lé li, de ki zá ró lag egyet len szem pont -
ból, a más alap jo gok hoz való vi szonyt vizs -
gál va. Az alap kér dé sek a kö vet ke zõk: Ho-
gyan il lesz ke dik a vá lasz tó jog az alap jo gok
rend sze ré be? A vá lasz tó jog kap cso la ta az
egyes alap jo gok kal egy mást ki egé szí tõ jel le -
gû vagy alap jo gi konf lik tust elõ idé zõ? Alap -
jo gi konf lik tus ese tén a vá lasz tó jog vagy a
má sik alap jog kor lá to zá sá ra ke rül sor?

A vá lasz tó jog alap jo gi jel le ge 
és he lye az alap jo gok rend sze ré ben

A vá lasz tó jog és más alap jo gok kap cso la -
tá nak vizs gá la tá hoz el en ged he tet len a vá -
lasz tó jog alap jo gi sa já tos sá ga i nak leg alább
váz la tos át te kin té se és rend sze re zé se.1 

A vá lasz tó jog köz is mer ten ket tõs ter mé -
sze tû: ugyan úgy kö tõ dik az ál lam szer ve zet
fel épí té sé nek és mû kö dé sé nek al kot má nyos
sza bá lyo zá sá hoz, mint az alap jo gok hoz. Egy -
részt a kép vi se le ti-tör vény ho zó szerv lét re -
ho zá sá nak esz kö ze és a kép vi se le ti le gi ti má -
ció biz to sí té ka, köz vet len ha tás sal bír az ál -
lam szer ve zet egyik meg ha tá ro zó ele mé re, a
nép kép vi se le ti szer vek lét re ho zá sá ra, össze -
té te lé nek ala kí tá sá ra. A vá lasz tá sok a kép vi -
se le ti-tör vény ho zó ha ta lom és át té te le sen a
kor mány za ti ha ta lom de mok ra ti kus le gi ti -
má ci ó ját ad ják. Más rész rõl vi szont a vá lasz -
tó jog po li ti kai alap jog, a köz ügyek ben való
rész vé tel hez való jog rész jo go sít vá nya.2

Ez utób bi ki je len tés hez azon ban csak
hosszú fej lõ dés so rán ju tott el a jog tu do -
mány. A vá lasz tó jo got ugyan is ere de ti leg nem 
te kin tet ték min den kit meg il le tõ alap jog nak, 
ha nem ki zá ró lag a „po li ti kai ké pességgel
ren del ke zõk jo go sult sá gá nak”, ame lyet az
ál lam mint egy en ge dé lyez az ál lam pol gá rok
meg ha tá ro zott kö ré nek. A 19. szá zad vé gén
a köz jo gá szok kü lönb sé get tet tek a min den
em bert meg il le tõ ter mé sze tes jo gok és a po -
li ti kai jo gok kö zött, s ez utób bit – amely be a 
vá lasz tó jog is be le tar to zott – nem so rol ták
az em ber i jo gok közé.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá vá lá sa, va la mint
a II. vi lág há bo rú után ki ala kult fej lett pol gá -
ri de mok ra ti kus ál la mok al kot má nyos el vei
hoz tak alap ve tõ for du la tot a vá lasz tó jog
meg íté lé sé ben, ek kor tól kezd ték ala nyi jog -
ként el is mer ni. Ezt a ten den ci át erõ sí tet ték
a nem zet kö zi em ber i jogi do ku men tu mok,
ame lyek a vá lasz tó jo got már ön ál ló alap jog -
ként is mer ték el.3

Az em ber i jog ként el is mert vá lasz tó jo got
az al kot mány jo gi dog ma ti ka rend sze rint az
elsõ ge ne rá ci ós jo gok közé so rol ja. En nek
oka, hogy a köz ha ta lom gya kor lá sá ban, az
ál lam i dön tés ho za tal ban való rész vé tel kö -

1 A vá lasz tó jog alap jo gi dog ma ti ká já nak tel jes is mer te té se
ön ál ló mo no grá fia tár gya le het ne, ezért e fe je zet ki zá ró -
lag annak rö vid fel vá zo lá sá ra tesz kí sér le tet, a ké sõbb ki -
fej ten dõ gon do la tok meg ala po zá sa ér de ké ben.

2 DEZSÕ Már ta: A po li ti kai jo gok és a vá lasz tó jog az al kot -
mány ban, Acta Hu ma na, 1995/18–19, 172. p.

3 DEZSÕ Már ta: A vá lasz tá si rend szer = Al kot mány tan I., 
szer k. KUKO REL LI Ist ván, Bu da pest, Osi ris Ki adó, 2007,
203–204. p.



ve te lé se a nép szu ve re ni tás esz mé jé bõl és a
tár sa dal mi szer zõ dés te ó ri á já ból szár maz tat -
ha tó: min den ha ta lom for rá sa a nép, és az
em be rek nek jo guk van arra, hogy a köz ha -
tal mi in téz mé nye ket lét re hoz zák és át ala kít -
sák, el dönt he tik, hogy kik re bíz zák a köz ha -
ta lom gya kor lá sát, az ál lam kor mány zá sát.4

Ma gunk ré szé rõl azon ban a vá lasz tó jog elsõ
ge ne rá ci ós jo gok közé so ro lá sát nem tart juk
el fo gad ha tó nak, mi vel eb ben az idõ szak ban
még nem be szél he tünk de mok ra ti kus, ál ta -
lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog ról, hi szen a va -
gyo ni, faji, nemi és egyéb in do ko lat lan kor -
lá to zá sok meg szün te té sé re csak a 20. szá zad
ele jé re, kö ze pé re ke rült sor.

Ge org Jel li nek ún. stá tus el mé le té ben a sta -
tus ne ga ti vus–sta tus po si ti vus–sta tus ac ti vus
hár mas ból a vá lasz tó jo got a sta tus ac ti vus ba
so rol ja.5 A sta tus ac ti vus ese tén ugyan is az
egyén a sza bad sá gát az ál lam ban és az ál la -
mért gya ko rol ja, az ál lam i dön tés ho za tal -
ban vesz részt.6 Ezek nél a jo gok nál az ál lam
in téz mény vé del mi kö te le zett sé ge sok kal
erõ sebb a sza bad ság jo gok hoz ké pest: a vá -
lasz tó jog ala nyi jog ként egy ál ta lán nem ér -
vé nye sül het ne, ha az ál lam nem szervez -
ne éssze rû idõ kö zön ként sza bad választá -
sokat.

Az ezen el mé let to vább fej lesz té se ként ki -
ala kult cso por to sí tás sze rint a vá lasz tó jog a
rész vé te li jo gok közé tar to zik. Míg a sza bad -
ság jo gok arra a kér dés re ad nak vá laszt, hogy 
a köz ha ta lom mi lyen mér ték ben avat koz -
hat be az em be rek éle té be, illetve hogy az
em be rek nek mit sza bad és mit nem sza bad
meg ten ni ük, ad dig a rész vé te li jo gok azt ha -

tá roz zák meg, hogy hon nan szár maz nak a
köz ha tal mi dön té sek, vagyis hogy ki vagy
mi a for rá sa annak a ha tal mi be avat ko zás -
nak, amely meg szab ja az em be rek nek, hogy
mit te het nek és mit nem.7 A rész vé te li jo gok 
(Ges tal tungs rech te) összes sé ge te hát a köz -
ügyek ben való rész vé tel hez való jo got je -
lenti.8

A né met szak iro da lom ban meg je le nõ, a
szub jek tív alap jo gi jo go sult sá go kat jogi
struk tú rá juk sze rin ti be so ro ló el mé let ben a
vá lasz tó jog az ún. „ered mény jo gok” (Be wir -
kungs rech te) közé tar to zik. Ezen jo gok jo -
go sult ja i nak le he tõ sé ge nyí lik arra, hogy
jogi lag re le váns cse le ke de tük kel jog ha tást
vált sa nak ki. Az alap jog jo go sult ja a vá lasz -
tó jo gon ke resz tül, más vá lasz tó jo go sul tak -
kal együtt  sza va za tá nak le adá sá val  meg ha -
tá roz za a par la ment össze té te lét.9

Vé gül ál ta lá no san el fo ga dott a vá lasz tó jo -
got az ál lam pol gá ri jo gok közé so rol ni, mi vel 
ki zá ró lag a po li ti kai kö zös ség tag ja it il le ti
meg, amely rend sze rint az adott ál lam ál -
lam pol gá ra it fog lal ja ma gá ban.10

Az aláb bi ak ban a vá lasz tó jog más alap jo -
gok kal való kap cso la tát vizs gál juk. A vá lasz -
tó jog és más alap jo gok vi szo nya há rom fé le -
kép pen ala kul hat. Az alap jo gok egy ré szé vel 
sem mi lyen ta lál ko zá si pont nem ke let ke -
zik, ezért ezek kel nem kell fog lal koz nunk
(pl. nem érin ti a vá lasz tó jog az élet hez való
 jogot). Más alap jo gok kal a vá lasz tó jog kap -
cso lat ba ke rül, azon ban ez a kap cso lat
„konf lik tus men tes”, a jo gok po zi tí van hat -
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4 HAL MAI Gá bor–TÓTH Gá bor At ti la: Az em ber i jo gok
rend szer e. = Em ber i jogok, szer k. HAL MAI Gá bor–TÓTH

Gá bor At ti la, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2003, 83. p.
5 Az el mé let össze fog la lá sát lásd Mi cha el SACHS: Ver fas -

sungs recht II Grund rech te, Sprin ger, Ber lin–He i del -
berg–New York, 2003, 43. p.

6 Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy Jel li nek a vá lasz tást
egy „ál lam i funk ció” gya kor lá sá nak te kin ti: a vá lasz tó jog 
nem a vá lasz tás hoz való jo got je len ti, mert e jog ala nya –
mint min den ál lam i ki ne ve zé si jogé – ki zá ró lag maga az
ál lam, így csak ref lex ha tás az, ami az egyén re vissza hat,
nem az egyén bír ala nyi jog gal. DEZSÕ: A vá lasz tá si
rend szer, i. m., 203–204. p.

 7 Jel li ne ket idé zi HAL MAI–TÓTH: i. m., 92. p.
 8 Vol ker EPPING–Se bas ti an LENZ: Grund rech te, Sprin -

ger, He i del berg–Dord recht–Lon don–New York, 2009,
8. p.

 9 Mi cha el SACHS: Ver fas sungs recht II Grund rech te, Sprin -
ger, Ber lin–He i del berg–New York, 2003, 42–43. p. Az
„ered mény jo gok” nem fe dik tel je sen a sta tus ac ti vus te -
rü le tét, az elõb bi ek ugyan is a ma gán szfé ra ke re tén be lül
is ma rad hat nak (ide so rol ja pél dá ul a vég ren del ke zés hez
való jo got).

10 SÁRI Já nos–SOMO DY Ber na det te: Alap jo gok, Osi ris Ki -
adó, Bu da pest, 2008, 44. p., Bodo PIE ROTH–Bern hard
SCHLINK: Grund rech te. Sta ats recht II., C. F. Mül ler,  Hei -
delberg–Mün chen–Lands berg–Fre chen–Ham burg, 2011, 
32. p.



nak egy más ra, egy mást ki egé szí tõ, megha -
tározó jel le gük van. Har mad részt vi szont
egyes alap jo gok kal a vá lasz tó jog üt köz het,
és kér dés ként me rül fel, hogy ezek ben az
alap jo gi konf lik tu sok ban me lyik alap jog -
nak kell en ged nie.

Ter mé sze te sen a bo nyo lult vi szony rend -
szer miatt tel je sen egy ér tel mû cso por to sí tás
nem ad ha tó: né mely alap jo gok egyes hely ze -
tek ben konf lik tus ba ke rül nek a vá lasz tó jog -
gal, más kor vi szont annak ér vé nye sü lé sét se -
gí tik elõ.

A vá lasz tó jog és más alap jo gok
„konf lik tus men tes” kap cso la ta

Az alap jo gok egy ré szé vel a vá lasz tó jog
köl csön ös kap cso lat ban áll, azon ban e jo gok 
ta lál ko zá sa so rán nem me rül fel alap jo gi
konf lik tus, ha nem a jo gok ki e gé szí tõ en, po -
zi tí van hat nak egy más ra. A kap cso lat jel le -
gét te kint ve há rom cso port ala kít ha tó ki.
A leg szo ro sabb a kap cso lat a köz ügyek ben
való rész vé tel jo gá hoz tar to zó töb bi alap -
jog gal. A má so dik cso port ba a po li ti kai sza -
bad ság jo gok tar toz nak, ame lyek a válasz -
tójog ér vé nye sü lé sét je len tõ sen elõ se gí tik.
Vé gül a har ma dik cso port ba az em ber i mél -
tó ság és az egyen jo gú ság elve, két olyan
alkot mányos alap elv so rol ha tó, amely tel -
jes mér ték ben át hat ja a vá lasz tó jo got, meg -
ha tá ro zó annak tar tal má ra és ha tá ra i ra
 nézve.

A vá lasz tó jog 
és a köz ügyek ben való rész vé tel 
jo gá hoz tar to zó töb bi alap jog

A po li ti kai rész vé te li jo go kat együt te sen a 
„köz ügyek ben való rész vé tel joga” alá so rol -
hat juk be. Ez tu laj don kép pen nem ön ál ló
alap jog, ha nem egy jog cso port. A nem zet -
kö zi em ber i jogi egyez mé nyek rend sze rint
elõ ször a köz ügyek ben való rész vé tel jo gát
em lí tik, és annak meg va ló su lá sa ként szól -
nak a ha ta lom ban való köz vet len és kép vi se -

let út ján való rész vé tel rõl, illetve az ak tív és
passzív vá lasz tó jog ról.11

A köz ügyek ben való rész vé tel jo gá hoz
tar to zó töb bi alap jog kö zül két ség kí vül a
nép sza va zás hoz való jog kap cso ló dik leg szo -
ro sab ban a vá lasz tó jog hoz. A köz vet len és
kép vi se le ti de mok rá cia vi szo nyá nak sa já tos -
sá ga it az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ból
is mer jük. Egy részt a nép szu ve re ni tás el vé -
bõl fo lyó jo gok gya kor lá sá nak el sõd le ges
for má ja a kép vi se let. Más részt a köz vet len
ha ta lom gya kor lás ugyan a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, de ki vé te -
les meg va ló su lá sa ese te i ben a kép vi se le ti
hata lomgyakorlás fö löt t áll.12 Míg te hát a
köz vet len ha ta lom gya kor lást a kép vi se le ti
ha ta lom gya kor lás kor lát já nak te kint het -
jük, ad dig ala nyi ol dal ról a vá lasz tó jog és a
nép sza va zás hoz való jog vi szo nya in kább
egy mást tá mo ga tó, ki egé szí tõ jel le gû. A vá -
lasz tó jo go sult szá má ra ugyan is a ket tõ
együt te sen biz to sít ja, hogy a ha ta lom gya -
kor lás ban részt ve gyen, a két alap jog ki zá ró -
lag a rész vé tel mód já ban és gya ko ri sá gá ban
kü lön bö zik egy más tól.

Egyes el mé le tek sze rint a vá lasz tó jog va -
ló já ban nem is egy ér tel mû en a kép vi se le ti
ha ta lom gya kor lás hoz köt he tõ, ha nem lé -
nye gé ben „át me ne tet” ké pez a köz vet len és
a kép vi se le ti de mok rá cia in téz mé nyei kö -
zött.13

A nép sza va zás hoz való jog hoz a leg szo ro -
sabb a kap cso lat az ala nyi kör te kin te té ben

14 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

11 Em ber i Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta 21. cik ke, Pol gá -
ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya
25. cik ke. Ko ráb ban a ma gyar al kot mány – a Pol gá ri és
Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak
min tá já ra – kü lön is em lí tet te a köz ügyek vi te lé ben való
rész vé tel hez való jo got, ám egy 2002-es mó do sí tás ezt el -
hagy ta, mond ván, hogy egyes alap jo gok – az ak tív és a
passzív vá lasz tó jog, a nép sza va zás ban és a népi kez de mé -
nye zés ben való rész vé tel joga, a hi va tal vi se lés joga, a
kom mu ni ká ci ós alap jo gok és az egye sü lé si jog – tel jes
egé szé ben ki töl tik e jog tar tal mát.

12 2/1993. (I. 22.) AB-ha tá ro zat, 52/1997. (X. 14.) AB-ha -
tá ro zat. E vi szony rend szer egyik ele mét az Alap tör vény 
szö veg e már exp res sis ver bis is ki fe je zi, a B) cikk (4) be -
kez dé se alap ján a nép a ha tal mát vá lasz tott kép vi se lõi út -
ján, ki vé te le sen köz vet le nül gya ko rol ja.

13 DEZSÕ: A vá lasz tá si rend szer, i. m., 203–204. p.



is, amit az Alap tör vény egé szen szem lé le tes -
sé tett: a XXIII. cikk (7) be kez dé se alap ján
min den ki nek joga van or szá gos nép sza va zá -
son részt ven ni, aki az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó. Ér de mes meg je -
gyez ni, hogy az Alkot mány bíró ság már ak -
kor is a két jog ala nyi kö ré nek össze kö té sét
tar tot ta kí vá na tos nak, ami kor a nép sza va -
zás hoz való jog jo go sult ja i ról az Al kot mány 
még egy ál ta lán nem szólt.14

A köz hi va tal vi se lé sé hez való jog leg in kább
a passzív vá lasz tó jog gal mu tat ro kon vo ná -
so kat. Míg azon ban a passzív vá lasz tó jog a
tör vény ho zó ha tal mi ágba tar to zó kép vi se -
le ti szer vek lét re ho zá sá hoz kö tõ dik, ad dig a
„köz hi va tal” fo gal ma nem ter jed ki a köz -
vet le nül vá lasz tott tiszt sé gek re, ha nem ki zá -
ró lag a más ha tal mi ágak ba tar to zó tiszt sé ge -
ket fog lal ja ma gá ban.15

A passzív vá lasz tó jog gal való össze füg gés
azon ban min den kép pen fenn áll ab ból a
szem pont ból, hogy a leg több eset ben a köz -
hi va tal be töl té sé nek fel té te lei kö zött nem
ki zá ró lag az ál lam pol gár ság, ha nem a vá -
laszt ha tó ság is meg je le nik.

Szin tén ha son ló ság a két jog kö zött, hogy
nem ter jed ki konk rét, meg ha tá ro zott po zí -
ció el nye ré sé re. Az Alap tör vény passzív vá -
lasz tó jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se nem biz -
to sí t ala nyi jo got arra, hogy min den ki, aki
passzív vá lasz tó jog gal ren del ke zik és kép vi -
se lõ kí ván len ni, pusz tán a sa ját aka rat el ha -
tá ro zá sá ból a vá lasz tá so kon je lölt ként el in -
dul jon.16 Ugyan így a köz hi va tal vi se lé sé hez
való jog hoz kap cso ló dó an sincs sen ki nek az
Alap tör vény bõl fo lyó ala nyi joga meg ha tá -
ro zott mun ka kör be töl té sé re, az Alap tör -
vény ki zá ró lag a köz hi va tal vi se lé sét, azaz a
köz ha ta lom gyakorlásá ban való rész vé tel ál -
ta lá nos alap jo gát garan tálja.17

A pe tí ci ós jog és a vá lasz tó jog kö zött is fel -
lel he tõ némi össze füg gés, bár ez jó val tá vo -
libb, mint az elõ zõ két jog nál.18 A pe tí ci ós
jog szin tén a köz ügyek ben való rész vé tel re
irá nyul, ez a rész vé tel azon ban a vá lasz tó jog
gya kor lá sá tól több szem pont ból kü lön bö -
zik. Egy részt cél ja nem a köz ha ta lom-gya -
kor lók sze mé lyé nek a meg ha tá ro zá sa, ha -
nem va la mely egyé ni vagy kö zös sé gi cél ki -
tû zés el éré se. Más részt nem fû zõ dik hoz zá
olyan ered mény, di rekt vissza csa to lás, mint
egy vá lasz tás hoz. Har mad részt pe dig ke vés -
bé for ma li zált, az ál lam ré szé rõl ke vés bé ak -
tív köz re mû kö dést kö ve tel meg. El té rés mu -
tat ko zik az ala nyok kö ré ben is, mi vel a pe tí -
ci ós jog az Alap tör vény XXV. cik ke sze rint
nem ki zá ró lag a ma gyar ál lam pol gá ro kat il -
le ti meg, ha nem min den kit.

A vá lasz tó jog és a vá lasz tó jog
ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jo gok

Lát ni kell, hogy a vá lasz tó jog ön ma gá ban
nem mi nõ sí ti a ha ta lom gya kor lás de mok ra -
tiz mu sát. Po li ti kai alap jog ként ke ze lé se biz -
to sí té kot je len t a vá lasz tó jog, sõt a töb bi po -
li ti kai jog ér vé nye sí té sé re, azon ban a vá lasz -
tá sok de mok ra tiz mu sá nak fel té te le az is,
hogy a po li ti kai jo gok (kü lö nö sen a vé le -
mény nyil vá ní tás hoz való jog, az egye sü lé si
és a gyü le ke zé si jog) jogi ga ran ci ái, bí rói vé -
del me és tény le ges ér vé nye sü lé se biz to sí tott
le gyen.19

Az össze füg gés annyi ra szo ros, hogy a
rész vé te li jo gok tá gabb fel fo gá sa sze rint
a po li ti kai sza bad ság jo gok is a rész vé te li jo -
gok cso port já ba tar toz nak, mi vel a po li ti ka
for má lá sá ban, a köz ügyek meg vi ta tá sá ban
való rész vé telt te szik le he tõ vé az egyén szá -
mára.20

Ezek a jo gok rend sze rint nem ke rül nek
alap jo gi konf lik tus ba a vá lasz tó jog gal, ha -
nem ép pen annak ér vé nye sü lé sé hez szük sé -
ge sek. Sõt bi zo nyos ese tek ben ezen jo gok
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14 18/1993. (III. 19.) AB-ha tá ro zat.
15 Ezt az ér tel me zést tá maszt ja alá az is, hogy az Alap tör -

vény XXIII. cikk (8) be kez dé se alap ján tör vény ha tá roz -
za meg azo kat a köz hi va ta lo kat, ame lye ket párt tag ja
vagy tiszt ség vi se lõ je nem tölt het be. Nép kép vi se le ti
szer vek tag ja i nál pe dig ilyen kor lá to zás fo gal mi lag ki -
zárt len ne.

16 63/B/1995. AB-ha tá ro zat.
17 39/1997. (VII. 1.) AB-ha tá ro zat.

18 A pe tí ci ós jog szo ro sabb kap cso lat ban áll a nép sza va zás -
hoz való jog gal, illetve még kö ze leb bi az össze füg gés
a népi kez de mé nye zés hez való jog gal.

19 DEZSÕ Már ta: A po li ti kai jo gok…, i. m., 28. p.
20 HAL MAI–TÓTH: Az em ber i jo gok rend szer e, i. m., 94. p.



kor lá to zá sá ra is csak ki sebb mér ték ben ke -
rül het sor, ami kor ér vé nye sü lé sük a vá lasz -
tó jog ér vé nye sü lé sé nek fel té te lé vé vá lik, így
fõ leg a vá lasz tá si kam pány idõ sza ká ban.

A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ról az
Alkot mány bíró ság ki fe je zet ten meg ál la pí -
tot ta, kü lö nö sen fon tos, hogy a vá lasz tá si
kam pány idõ sza ká ban ér vé nye sül jön.21 Más 
ha tá ro za ta i ban pe dig a vá lasz tá si kam pányt
egye ne sen a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
ga meg nyil vá nu lá si for má já nak te kin ti.22

Ugyan er re a meg ál la pí tás ra jut az ENSZ
Em ber i Jogi Bi zott sá ga: annak ér de ké ben,
hogy a po li ti kai rész vé te li jo gok tel jes mér -
té kû gya kor lá sa biz to sít va le gyen, a kö zé let -
tel és po li ti kai ügyek kel kap cso la tos in for -
má ci ók és el kép ze lé sek sza bad köz lé se el en -
ged he tet len a pol gá rok, je löl tek és vá lasz tott 
kép vi se lõk kö zött. Ez ma gá ban fog lal ja azt a 
kö ve tel ményt, hogy a saj tó és más mé di u -
mok sza ba don, cen zú ra men te sen kom men -
tál has sák a köz ügye ket és tá jé koz tat has sák
a köz vé le ményt, meg kí ván ja a köz ügyek
meg vi ta tá sá nak, a kri ti ká nak, a vá lasz tá si
kam pány nak és a po li ti kai hir de té sek nek a
sza bad sá gát.23

A de mok ra ti kus köz vé le mény kialaku -
lásához nél kü löz he tet len az információ -
szabadság alap jo ga és a vá lasz tó pol gá rok tá -
jé ko zó dás hoz való joga, így a vá lasz tó jog
érvé nyesüléséhez szük sé ges jo gok köz é so -
rol hat juk a köz ér de kû adatok meg is me ré sé hez 
való jo got is.24 Er rõl a jog ról is meg ál la pí tot ta 
az Alkot mány bíró ság, hogy kü lö nö sen fon -
tos, hogy a vá lasz tá si kam pány ban ér vé nye -
sül jön.25 A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
hez való jog azon ban nem csak a vá lasz tá si
kam pány ban me rül fel, ha nem a vá lasz tás -
sal össze füg gõ in for má ci ók vo nat ko zá sá ban 
is, ame lyek egy ér tel mû en köz ér de kû ada tok.
A vá lasz tó jog gya kor lá sá val, illetve a vá lasz -

tá si el já rá si cse lek mé nyek kel kap cso la tos in -
for má ci ók köz lé se min den vá lasz tó pol gár
tár gyi la gos tá jé koz ta tá sát biz to sít ja.26 Szin -
tén köz ér de kû adat a vá lasz tá sok ered mé -
nye, az ugyan is az ál lam mû kö dé sét és az
állam polgárok éle tét, köz ügyek ben való rész -
vé te lét alap ve tõ en be fo lyá so ló in for má ció.27

Az ENSZ Em ber i Jogi Bi zott sá ga sze rint
a vá lasz tó jog el en ged he tet len ki egé szí tõ je az
egye sü lé si jog is, be le ért ve a po li ti kai és köz -
ügyek kel fog lal ko zó szer ve ze tek és egye sü -
le tek ala kí tá sá hoz és az ezek hez való csat la -
ko zás hoz való jo got. A po li ti kai pár tok és
tag ja ik je len tõs sze re pet ját sza nak a köz -
ügyek gya kor lá sá ban és a vá lasz tá si fo lya -
mat ban.28 Eb ben az eset ben is meg fi gyel het -
jük, hogy a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben az egye sü lé si jog kor lá to zá sá nak
al kot má nyos le he tõ sé ge szû kebb a po li ti kai
pár tok ese tén. Így pél dá ul az ügyész ség nem
gya ko rol tör vé nyes sé gi fel ügye le tet a pár tok 
fe lett, a pár tok költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo -
go sul tak. Ez azon ban szo ro san össze függ a
po li ti kai pár tok al kot má nyos sze re pé vel.29

Vé gül meg kell je gyez nünk, hogy az egye -
sü lé si jog nak a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé sét
biz to sí tó jel le ge el le né re a je lölt ál lí tás jo gát
az Alkot mány bíró ság nem te kin ti alap jog -
nak, az az egye sü lé si jog nak nem rész e, ha -
nem a vá lasz tó jo gon ala pul.30

A gyü le ke zé si jog és a vá lasz tó jog kap cso la -
tá ban a leg in kább igaz az az ál lí tás, hogy
a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben az
alap jog kor lá toz ha tó sá ga csök ken: a ha tá -
lyos sza bá lyo zás sze rint a vá lasz tá si gyû lé -
sek nem tar toz nak a gyü le ke zé si tör vény ha -
tá lya alá, így nin cse nek elõ ze tes be je len tés -
hez köt ve. Azaz a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se
ér de ké ben a vá lasz tá si kam pányidõ szak ban
a gyü le ke zé si jog kor lá to zá sa ke vés bé in do -
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21 60/2003. (XI. 26.) AB-ha tá ro zat.
22 39/2002. (IX. 25.) AB-ha tá ro zat, 6/2007. (II. 27.) AB-ha -

tá ro zat.
23 A Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok -

má nyá hoz fû zött 25. ál ta lá nos kom men tár 25. pont.
24 6/2007. (II. 27.) AB-ha tá ro zat.
25 60/2003. (XI. 26.) AB-ha tá ro zat.

26 Ezzel ma gya ráz ha tó pél dá ul, hogy ezek re az ada tok ra
nem ter jed ki a kam pány csend, amely egyéb ként a vá -
lasz tó pol gár be fo lyás men tes dön té sé nek biz to sí tá sá ra
szol gál. 39/2002. (IX. 25.) AB-ha tá ro zat.

27 339/B/2002. AB-ha tá ro zat.
28 A Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok -

má nyá hoz fû zött 25. ál ta lá nos kom men tár 26. pont.
29 Lásd  pél dá ul: 53/1996. (XI. 22.) AB-ha tá ro zat.
30 1/2002. (I. 11.) AB-ha tá ro zat.



kolt, mint a vá lasz tá si kam pá nyon kí vü li
idõ szak ban.31

Míg a köz ügyek ben való rész vé tel jo gá -
hoz tar to zó alap jo gok nál azt ál la pít hat tuk
meg, hogy az ala nyi kör rend sze rint meg -
egye zik a vá lasz tó jo go sul tak kö ré vel, ad dig
a po li ti kai sza bad ság jo gok nál a jo go sul tak
köre szé le sebb a vá lasz tó jo gé nál, ily mó don
le he tõ sé get biz to sí t arra, hogy azok, akik
nem ren del kez nek vá lasz tó jog gal, ezen jo -
gok gya kor lá sa ré vén még is be fo lyás sal bír -
ja nak a köz ügyek re, még ha ez a be fo lyás nem
is olyan di rekt, mint a vá lasz tó jog ese tén.

A választójog tartalmát meghatározó
alapjogok (elvek)

Az em ber i mél tó ság hoz való jog nem csak
alap jog, ha nem olyan elv, amely va la mennyi 
alap jog, így a vá lasz tó jog tar tal mát is át hat ja, 
meg ha tá roz za. Az egész jog rend szert át ha tó
má sik ilyen al kot má nyos elv az egyen jo gú -
ság elve, össze füg gés ben a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés ti lal má val.32 Ho gyan vi szo nyul -
nak ezek a vá lasz tó jog hoz?

Az egyen jo gú ság elve két vá lasz tó jo gi al -
kot má nyos alap elv hez kap cso ló dik: a vá -
lasz tó jog ál ta lá nos sá gá hoz és a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé hez.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga spe ci fi kus ki -
fe je zõ dé se az ál ta lá nos egyen lõ sé gi sza bály -
nak. Az össze füg gést rö vi den ta lán így fo gal -
maz hat juk meg: min den pol gár egyen lõ, te -
hát min den pol gár nak van vá lasz tó jo ga.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga arra kö te lez,
hogy min den ki hoz zá fér jen a vá lasz tó jog -
hoz, és tilt ja, hogy egyes pol gá rok vagy
társa dalmi cso por tok po li ti kai, gaz da sá gi
vagy szo ciá lis ok ból ki le gye nek re keszt ve a
vá lasz tó jog ból. Ez meg fe lel a diszkrimináció -

tilalomnak, azaz az ál ta lá nos egyen lõ sé gi sza -
bályt for ma li zál ja.33

Ez a kap cso lat azon ban nem volt min dig
ma gá tól ér te tõ dõ. A jog egyen lõ ség meg va -
ló su lá sá ra és a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gá nak
meg te rem té sé re irá nyuló fo lya mat lé nye gé -
ben pár hu za mosan zaj lott, bár el té rõ hul lá -
mok ban. Míg a „min den em ber egyen lõ” elv 
már az elsõ jog nyi lat ko za tok ban is meg je le -
nik, ad dig ebbe az egyen lõ ség be a vá lasz tó jo -
got kez det ben nem ér tet ték bele, és csak az
em ber i jo gok és a pol gá ri jo gok kö zöt ti ha -
tár vo nal meg szû né sé vel vált ál ta lá nos sá a vá -
lasz tó jog.

Míg te hát a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga a vá -
lasz tó jog hoz való azo nos hoz zá fé rést je len -
ti, ad dig a vá lasz tó jog egyen lõ sé ge az ak tív és 
passzív vá lasz tó jog le he tõ leg azo nos mó don
tör té nõ gya ko rol ha tó sá gát kö ve te li meg.34

Ha a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gát a „min den
pol gár egyen lõ, te hát min den pol gár nak van 
vá lasz tó jo ga” elv vel ha tá roz tuk meg, ak kor
eh hez ké pest a vá lasz tó jog egyen lõ sé ge
annyit je len t, hogy „min den vá lasz tó pol gár
egyen lõ, te hát vá lasz tó jo ga azo nos ér té kû”.

Mind a ma gyar, mind a né met alkot -
mány bíró ság gya kor la ta sze rint a vá lasz tó -
jog egyen lõ sé ge spe ci á lis egyen lõ sé gi sza bály 
a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má hoz
ké pest. Ez azt is je len ti, hogy a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé nek sé rel me ese tén e spe ci á lis
egyen lõ sé gi sza bály meg sér té sét ál la pít ják
meg, és – le ga láb bis a ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szé ben – nem nyúl nak vissza az ál ta lá -
nos egyen lõ sé gi sza bá lyig.35 A vá lasz tó jog
egyen lõ sé ge annyi ban is spe ci á lis, hogy a
töb bi alap jog hoz vi szo nyít va itt az egyen lõ -
ség ta lán a leg lát vá nyo sab ban mu tat ko zik
meg, el sõ sor ban az alap elv elsõ össze te võ jé -
nél, az „egy em ber – egy sza va zat” el vé nél –
hi szen min den ki ugyan annyi sza va zó la pot
kap.
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31 Ter mé sze te sen a tel jes kép hez hoz zá tar to zik, hogy a
sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok (pl. a vá lasz tá si gyû lés fo gal -
má nak és is mér ve i nek meg ha tá ro zat lan sá ga) miatt ezen
össze füg gés a gya kor lat ban szá mos prob lé mát vet fel.

32 Az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga szin tén nem ön ál ló
alap jog ként, ha nem a töb bi cik ket át ha tó elv ként ér tel -
me zi az Egyez mény 14. cik két, így ál ta lá ban már nem
tart ja szük sé ges nek e cikk meg sér té sé nek meg ál la pí tá sát, 
ha a vá lasz tó jog sé rel mét már meg ál la pí tot ta. Lásd pl.
Aziz v. Cyp rus, Jud ge ment of 22 June 2004, no. 69949/01.

33 Si egf ri ed MAGI E RA: Der Bun des tag – Art. 38. = Mi cha el
SACHS: Grund ge setz-Kom men tar, Ver lag C. H. Beck,
Mün chen, 2003, 1234. p.

34 MAGI E RA: i. m., 1237. p.
35 22/2005. (VI. 17.) AB-ha tá ro zat; MAGI E RA: i. m., 2003,

1237. p.; Fri ed helm HUFEN: Sta ats recht II. Grund rech te,
Ver lag C. H. Beck, Mün chen, 2009, 749. p.



Nem a vá lasz tó jog ból, ha nem az ál ta lá nos 
egyen lõ sé gi sza bály ból kö vet ke zik azon ban
az esély egyen lõ ség elve, amely a vá lasz tá so -
kon in du ló je löl tek re és je lö lõ szer ve ze tek re 
vo nat koz tat ha tó. A jog egyen lõ ség meg va ló -
su lá sát cél zó esély egyen lõt len sé gek ki kü szö -
bö lé sé re irá nyuló in téz ke dé sek a vá lasz tó jog 
te rü le tén sa já to san ér vé nye sül nek: az ál lam
azo nos fel té te le ket kö te les biz to sí ta ni azok -
nak, akik el kí ván nak in dul ni a vá lasz tá -
son.36 Az esély nek azon ban ki zá ró lag a vá -
lasz tást meg elõ zõ en kell egyen lõ nek len -
nie.37

A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má -
ból ki in dul va is el jut ha tunk az em ber i mél tó -
ság al kot má nyos alap el vé hez. A vá lasz tó ke -
rü le tek arány ta lan sá gá ról szóló 22/2005.
(VI. 17.) AB ha tá ro zat sze rint az, hogy min -
den vá lasz tó pol gár nak egy, a töb bi vá lasz tó -
pol gá ré val azo nos ér té kû sza va za ta van, az
egyen lõ em ber i mél tó ság el vé nek ki fe je zõ -
dé se. A sza va za tok sú lya kö zöt ti két sze res
el té rés nem csak a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé -
nek el vét sér ti, ha nem az em ber i mél tó sá got
is, ezért ilyen eset ben az el té rés olyan nagy -
mér té kû, hogy azt sem mi fé le in dok nem te -
he ti al kot má nyo san el fo gad ha tó vá.

A né met alkot mány bíró ság et tõl szo ro -
sabb össze füg gést is ki mu tat az em ber i mél -
tó ság és a vá lasz tó jog kö zött: a de mok ra ti -
kus rész vé tel joga az egyé ni fe le lõs ség és az
em ber i mél tó ság ki fe je zõ dé se. A vá lasz tó jog 
az em ber i mél tó ság el vé nek ga ran ci ái közé
tar to zik, így az al kot má nyos rend szer egyik
leg fon to sabb alap kö ve.38

A választójog és más alapjogok
„konfliktusos” kapcsolata

Míg az elõb bi cso port ban a vá lasz tó jog és
va la mely más alap jog egy más ér vé nye sü lé sét 

se gí tet ték elõ, elõ for dul hat olyan hely zet,
ami kor a két alap jog össze üt kö zés be ke rül
egy más sal, és va la me lyik nek a má sik ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben en ged nie kell. E konf -
lik tu sok ban rend sze rint a vá lasz tó jog bi zo -
nyul „erõ sebb nek”.

A sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog a
vá lasz tá si el já rás so rán több ször is elõ tér be
ke rül, hi szen ön ma gá ban a vá lasz tás le bo -
nyo lí tá sá nak is fel té te le a sze mé lyes ada tok
ke ze lé se. A leg je len tõ sebb – és hosszú ide je
fenn ál ló – konf lik tus az aján ló szel vé nyek te -
kin te té ben áll fenn a két alap jog kö zött. Az
Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
aján ló szel vé nyek húsz éve al kal ma zott
rend szer e nem sér ti a sze mé lyes ada tok vé -
del mé hez való jo got. Ez utób bi ugyan is nem 
kor lá toz ha tat lan alap jog, adott eset ben ép -
pen egy má sik alap jog, a vá lasz tó jog és a
hoz zá kap cso ló dó aján lá si jog ér vé nye sü lé -
se, illetve az e jo gok kal való vissza élés meg -
elõ zé se vagy fel tá rá sa ér de ké ben le het sé ges,
hogy a vá lasz tá si szer vek és bí ró sá gok a vá -
lasz tá sok kal kap cso la tos sza bá lyok meg tar -
tá sá nak el len õr zé se vé gett meg is mer hes sék a 
vá lasz tó pol gá rok né hány sze mé lyes ada tát.
A vá lasz tá si tör vény rá adá sul csak aján lá si
jo got ad a vá lasz tó pol gár nak, de nem te szi
kö te les sé gé vé, hogy él jen is aján lá si jo gá val.
A vá lasz tó pol gár te hát maga jo go sult el dön -
te ni, hogy az aján lás ér de ké ben fel fe di-e bi -
zo nyos sze mé lyes ada ta it egy párt, il le tõ leg a 
vá lasz tás tör vé nyes sé gét ellen õr zõ szer vek
elõtt vagy sem.39 Eb ben az eset ben te hát a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ jog
kor lá toz ha tó a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér -
de ké ben.

Bi zo nyos ese tek ben a köz ér de kû ada tok
meg is me ré sé hez való jog kor lá to zá sá ra van
szük ség annak ér de ké ben, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok be fo lyás men te sen tud ják gya ko -
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36 13/2004. (IV. 20.) AB-ha tá ro zat.
37 3/1991. (II. 7.) AB-ha tá ro zat.
38 Winf ri ed BAUS BACK: Ver fas sungs recht li che Gren zen des

Wahl rechts zum De uts chen Bun des tag, Lang, Frank furt
am Main–Ber lin–Bern–New York–Pa ris–Wien, 1998, 
91. p.

39 2/1990. (II. 18.) AB-ha tá ro zat, 19/1994. (IV. 1.) AB-ha -
tá ro zat. Só lyom Lász ló az elsõ ha tá ro zat hoz kü lön vé le -
ményt, a má so dik hoz pár hu za mos in do ko lást fû zött,
ame lyek ben ki fej tet te, hogy a kor lá to zás arány ta lan, mi -
vel a cél, azaz az aján ló szel vé nyek va ló di sá gá nak el len õr -
zé se más, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jo got ke -
vés bé kor lá to zó mó don is meg va ló sít ha tó lett vol na.



rol ni a vá lasz tó jo gu kat. Ez a di lem ma me -
rült fel a 2010. évi or szág gyû lé si vá lasz tás -
kor, ami kor vita ala kult ki az adat vé del mi
biz to s és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
kö zött ar ról, hogy köz zét ehe tõ ek-e a sza va -
zó kö ri ada tok a vá lasz tás es té jén, ha köz tu -
do má sú, hogy egyes sza va zó kö rök ben még
vá lasz tók vár nak arra, hogy sza va za tu kat le -
ad has sák. Az adat vé del mi biz to s sze rint az,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá -
nak elsõ for du ló já ban az elõ ze tes vá lasz tá si
ered mé nyek szol gál ta tá sá ra csak ké se del me -
sen ke rült sor, a köz ér de kû ada tok meg is me -
ré sé hez fû zõ dõ jog ér vé nye sü lé sé vel kap cso -
la tos visszás sá got oko zott.40 Az OVB vé le -
mé nye sze rint az el té rõ fel dol go zott sá gi
szin te ken ala pu ló elõ ze tes vá lasz tá si ada tok
köz lé sé nél fon to sabb al kot má nyos ér dek fû -
zõ dik a vá lasz tó pol gá rok sza va za ti jo gá nak
be fo lyás men tes gya kor lá sá hoz, ezért nem
sé rült a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez
fû zõ dõ jog az zal, hogy az elõ ze tes vá lasz tá si
ered mé nyek köz lé sé re nem 19 órá tól fo lya -
ma to san ke rült sor.41 A ma gunk ré szé rõl eb -
ben a vi tá ban az OVB ál lás pont já val ér tünk
egyet. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez
való jog ból nem kö vet kez het az, hogy a
köz fel ada tot el lá tó szerv a ke ze lé sé ben
lévõ ada to kat az adat ke ze lés meg kez dé sé nek 
pilla natában kö te les len ne nyil vá nos ság ra
hoz ni.42

A vá lasz tá si el já rás ban el en ged he tet len,
hogy ér vé nye sül jön a jog or vos lat hoz való jog, 
biz to sít va le gyen a ha té kony jog vé de lem.
A vá lasz tás azon ban spe ci á lis ab ból a szem -
pont ból, hogy az éssze rût le nül hosszú ide ig
el hú zó dó jog vi ták a vá lasz tá sok ered mé nyé -

nek akár utó la gos meg kér dõ je le zé sét is le he -
tõ vé te het nék, aka dá lyoz nák a tes tü le tek
meg ala ku lá sát vagy két ség be von nák a már
meg ala kult tes tü le tek le gi ti má ci ó ját, amely
el len té tes len ne a jog ál la mi ság el vé vel. A vá -
lasz tá si el já rás nak a de mok ra ti kus le gi ti má -
ci ós funk ci ó ja, va la mint az el já rá si rend sa já -
tos sá gai, ezen be lül is kü lö nö sen a jog ala -
nyok spe ci á lis hely ze te (az, hogy egyéb ként
is fi gye lem mel kí sé rik a vá lasz tá si szer vek
dön té se it) in do kolt tá te szi a rö vid jog or vos -
la ti ha tár idõk meg ha tá ro zá sát. A jog al ko tó -
nak a vá lasz tá si el já rás ban olyan éssze rû ha -
tár idõ ket kell meg ál la pí ta nia, ame lyek biz -
to sít ják egy részt a jog or vos lat hoz való
jo got, más fe lõl pe dig azt, hogy a vá lasz tás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sát a jog or vos lat
mi nél ke vés bé kés lel tes se.43  Itt te hát a jog or -
vos lat hoz való jog kor lá to zá sá ra ke rül sor
annak ér de ké ben, hogy a vá lasz tó jog spe ci á -
lis funk ci ó ja ér vé nye sül hes sen.44 

A fen ti ha tá ro zat hoz fû zött kü lön vé le mé -
nyé ben Kiss Lász ló – amel lett, hogy a há -
rom na pos jog or vos la ti ha tár idõ ket lát szat -
meg ol dás nak tart ja – a jog or vos lat hoz való
jog és a vá lasz tó jog egy má sik össze füg gé sé re 
mu tat rá. A vá lasz tá sok a kép vi se le ti de mok -
rá cia ki e mel ke dõ en fon tos ese mé nyei, ame -
lyek le foly ta tá sá nak és ered mé nyes ki me ne -
te lé nek leg fõbb fel té te le a vá lasz tó pol gá -
ri rész vé tel. Az érin tet tek ak tív és passzív
vá lasz tó jo gá nak gya kor lá sát biz to sí tó in téz -
mé nyek és mû kö dé si rend meg lé te elõfel -
tétele a de mok ra ti kus vá lasz tó jog gya kor lá -
sá nak, így a rö vid jog or vos la ti ha tár idõk,
ame lyek egy ol da lú an csak az el já rá sok gyors 
le zá rá sá ra kon cent rál nak, a de mok ra ti kus
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40 ABI-2257/2010/H. szá mú ügy.
41 Az OVB köz le mé nye, 2010. áp ri lis 22.
42 Rá adá sul ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da az elõ ze tes ada -

to kat az elõtt nyil vá nos ság ra hoz ta vol na, mi e lõtt a sza -
va zás va la mennyi sza va zó kör ben le zá rul, az zal nem csak 
a kam pány csend re vo nat ko zó sza bályt sér tet te vol na
meg, ha nem a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek al kot má nyos
el vét is. Ál lás pon tunk sze rint a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé -
nek el vé bõl az kö vet ke zik, hogy a vá lasz tó pol gár jo go -
sult arra, hogy sza va za tát be fo lyás men te sen, meg fe le lõ
ga ran ci ák mel lett adja le, füg get le nül at tól, hogy ezt a
sza va zás meg kez dé se kor vagy – ad mi niszt ra tív hiba
foly tán – 19 óra után te szi meg. Az eset és az az zal kap -

cso lat ban fel me rült to váb bi al kot mány jo gi prob lé mák
rész le tes le írá sát lásd: BOD NÁR Esz ter: Pil la nat kép a ha -
zai alap jog vé del mi rend szer rõl a 2010. évi or szág gyû lé si
vá lasz tá sok kap csán = Or szág gyû lé si vá lasz tá sok 2010 –
Ak tu á lis köz jo gi és po li to ló gi ai kér dé sek, szer k. NOVO -

SZÁ DEK Nóra, ELTE Bibó Ist ván Szak kol lé gi um, Bu da -
pest, 2010, 143–159. p.

43 59/2003. (XI. 26.) AB-ha tá ro zat.
44 Ugyan így el fo gad ha tó nak tart ja az Em ber i Jo gok Euró -

pai Bí ró sá ga a rö vid jog or vos la ti ha tár idõ ket a vá lasz tá -
si el já rás ban. Lásd: Et xe ber ria et aut res c. Es pag ne, Ar ret 
de 30 juin 2009, no. 35579/03, 35613/03, 35626/03,
35634/03.



vá lasz tói köz re mû kö dés re a gya kor lat ban
nem te rem te nek le he tõ sé get.

Ha bár a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát a 
fen ti ek alap ján el sõ sor ban a vá lasz tó jog ér -
vé nye sü lé sét elõ se gí tõ jog nak te kint het jük,
fel me rül het olyan hely zet, amely ben a két
jog konf lik tus ba ke rül egy más sal. A leg jel -
lem zõbb pél da erre a kam pány csend, amely -
rõl az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy nem al kot mány el le nes, nem korlá -
tozza a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak
a lé nye ges tar tal mát. A kor lá to zás ra a vá -
lasztójog ér vé nye sü lé se, a vá lasz tá si aka -
rat ki nyil vá ní tá sá nak za var ta lan sá ga ér de -
ké ben ke rül sor, a kor lá to zás min den ki re
néz ve azo nos, va la mint ará nyos, mi vel nem
tar tal mi, ha nem csak idõ be li jel le gû, és az
ide je a kam pány idõ sza ká hoz ké pest rö vid.45

Az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak
gya kor la ta szin tén azt az el vet kö ve ti, hogy
a vá lasz tá sok ide jén vagy azt meg elõ zõ -
en  lehet olyan kor lá to zá so kat al kal maz ni a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val szem -
ben, ame lyek egyéb ként nem len né nek
elfogad hatóak, annak ér de ké ben, hogy a
nép véle ményének ki fe je zé sét biz to sít sák
a tör vény ho zó tes tü let meg vá lasz tá sát ille -
tõen.46

Míg a fen ti ese tek ben az alap jo gi konf lik -
tus ban a vá lasz tó jog „ke re ke dett fe lül”, ad -
dig sem a kü lön bö zõ alap jog vé dõ fó ru mok
gya kor la tát, sem az el mé le ti es he tõ sé ge ket
szám ba véve nem ta lá lunk olyan ese tet,
amely ben a vá lasz tó jog kor lá to zá sá ra va la -
mely más alap jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben
ke rül ne sor.47

Össze fog la lás

A vá lasz tó jog és más alap jo gok vi szony -
rend sze rét át te kint ve meg ál la pít hat juk, hogy
a vá lasz tó jog kap cso la ta egyes alap jo gok kal
in kább el mé le ti, dog ma ti kai szin ten mu tat -
ha tó ki, míg má sok nál a vá lasz tó jog gal való
vi szony a gya kor lat ban, konk rét ese tek so -
rán tisz tá zó dott.

Az elsõ cso port ba tar to zó alap jo gok nál
rend sze rint nem me rül fel alap jo gi konf lik -
tus, ha nem vagy a vá lasz tó jog tar tal mát
meg ha tá ro zó an hat nak (egyen jo gú ság, em -
ber i mél tó ság), vagy elõ se gí tik a vá lasz tó jog
ér vé nye sü lé sét (po li ti kai sza bad ság jo gok).
Ideso rol hat juk még azo kat a jo go kat, ame -
lyek kap cso la ta a vá lasz tó jog gal pár hu za -
mos ként jel le mez he tõ (köz ügyek ben való
rész vé tel jo gá hoz tar to zó töb bi alap jog), mi -
vel ezek nél a jo gok nál szá mos azo nos ság
mu tat ha tó ki a vá lasz tó jog gal a jo gok ala nyi
kö rét, szer ke ze tét, alap jo gi sa já tos sá ga it il le -
tõ en. 

A má sik cso port ba tar to zó alap jo gok a vá -
lasz tá si el já rás so rán össze üt kö zés be ke rül -
nek a vá lasz tó jog gal, és mint lát hat tuk, ezen
alap jo gi konf lik tus ban rend sze rint a vá lasz -
tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben a má sik alap -
jog ke rül kor lá to zás ra.

A fen ti ek alap ján egy ér tel mû en arra a kö -
vet kez te tés re jut ha tunk, hogy a vá lasz tó jog
nem el szi ge tel ten lé te zik az alap jo gi rend -
szer ben. A tör vény ho zó ha ta lom mal fel ru -
há zott kép vi se le ti szer vek de mok ra ti kus vá -
lasz tá sá hoz az ál ta lá nos vá lasz tó jog biz to sí -
tá sa mel lett ga ran tál ni kell a sza va zás és az
egész vá lasz tá si el já rás tisz ta sá gát, a jog or -
vos lat le he tõ sé gét, va la mint a vá lasz tó jog -
hoz szer ve sen kap cso ló dó po li ti kai alap jo -
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45 39/2002. (IX. 25.) AB-ha tá ro zat.
46 Ko vács Pé ter sze rint ez azt tá maszt ja alá, hogy az EJEB a 

vá lasz tá si kam pány idõ sza ká ban kö ve ten dõ el ve ket lex
spe ci a lis nak te kin ti, azaz nem me cha ni ku san vo nat koz -
tat ja rá a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát il le tõ en ál -
talában ér vé nye sü lõ sza bá lyo kat, illetve sa ját jog gya kor -
la tát. Lásd a 6/2007. (II. 27.) AB-ha tá ro zat hoz fû zött
kü lön vé le mé nyét.

47 A szak iro da lom ban van olyan ál lás pont, amely sze rint a
sza bad ság jo gok ha tárt szab nak a rész vé te li jo gok ér vé -
nye sü lé sé nek: az ál lam pol gá rok de mok ra ti kus dön tés -
ho za tal út ján – sem köz vet le nül, sem kép vi se le ti szer vek 
ré vén – nem csor bít hat ják az egyé nek sza bad sá gát biz to -
sí tó jo go kat, és ter mé sze te sen a rész vé te li jo go kat sem.
(HAL MAI–TÓTH: i. m., 83. p.) Ál lás pon tunk sze rint
azon ban eb ben az eset ben a sza bad ság jo gok már nem a
vá lasz tó jog, ha nem a de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás
kor lát ját je len tik.
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gok és sza bad sá gok ér vé nye sü lé sé nek fel -
tételeit. Kü lö nö sen fon tos a vá lasz tó jog
szem pont já ból az ál lam pol gá rok joga po li ti -
kai pár tok szer ve zé sé re, a sza bad je lölt ál lí -
tás ra, az egy más sal ver sen gõ po li ti kai erõk
tá mo ga tá sá ra és a kö zöt tük, illetve po li ti kai
prog ram ja ik kö zött tör té nõ sza bad vá lasz -
tás ra. Ezek a kri té ri u mok a de mok ra ti kus
több párt rend sze rû or szá gok ban ér vé nye sül -

nek, ahol a jogi ga ran ci ák és a po li ti kai rend -
szer in téz mé nyei (pár tok, ér dek kép vi se le -
tek, egye sü le tek, nyil vá nos ság) együtt biz to -
sít ják, hogy a vá lasz tó jog mint a ha ta lom ban 
való rész vé tel joga funk ci o nál jon.48

A vá lasz tó jog te hát nem „min den ha tó”, a
de mok ra ti kus ál la mi-tár sa dal mi be ren dez -
ke dés fel té te le az alap ve tõ jo gok tel jes körû,
egy más ra ható ér vé nye sü lé se.

A vá lasz tó jog és más alap jo gok kap cso la ta

A ta nul mány a vá lasz tó jog hoz alap jo gi szem szög bõl kö ze lít ve annak vizs gá la tá ra tesz kí sér le tet, 
hogy mi ként il lesz ke dik ez a po li ti kai rész vé te li jog az alap jo gok rend sze ré be, és ho gyan ala kul az
egyes alap jo gok kal való vi szo nya. A vizs gá lat szám ba ve szi az el mé le ti, dog ma ti kai szem pon to kat,
va la mint a gya kor lat ban fel me rült konk rét ese te ket is. Míg egyes alap jo gok a vá lasz tó jog ra anél kül
hat nak, hogy az zal konf lik tus ba ke rül né nek, má sok nál alap jo gi konf lik tus me rül fel, amely ben
rend sze rint a má sik alap jog kor lá to zá sá ra van szük ség a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben. A vá -
lasz tó jog és a töb bi alap jog köl csön ös egy más ra ha tá sa és ér vé nye sü lé se nél kü löz he tet len a de mok -
ra ti kus ál lam i be ren dez ke dés megteremtéséhez.

48 DEZSÕ : A po li ti kai jo gok…, i. m., 28. p.
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A jog or vos lat hoz való jog
az Al kot mány ban
és az Alap tör vény ben

A jog or vos lat hoz való jog sza bá lyo zá sa

A jog or vos lat hoz való jog al kot má nyos
szin tû sza bá lyo zá sa nem te kint je len tõs
múlt ra vissza, hi szen az 1989-es al kot mány -
re ví zió ter mé ke. Ha zán kat azon ban sem a
jog dek la rá lá sa elõtt, sem az óta nem köti
sem mi lyen – ál ta lá no san az egész jog rend -
szer re ki ter je dõ – nem zet kö zi szer zõ dé ses
kö te le zett ség vál la lás arra, hogy ezen jo go -
sult sá got ilyen mó don és al kot má nyos szin -
ten ga ran tál ja a cím zet tek szá má ra. A je len
gya kor lat sze rint ugyan is a jog or vos lat hoz
való jog tar tal mi ele me töb bek kö zött a más
szerv hez vagy ugyan azon szer ve ze ten be lü li
ma ga sabb fó rum hoz for du lás le he tõ sé ge.1

Nem zet kö zi szin ten a Pol gá ri és Po li ti kai
Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya (to -
váb bi ak ban PPJNE), va la mint az Em ber i jo -
gok és alap ve tõ sza bad ság jo gok vé del mé rõl
szóló euró pai egyez mény (1950; to váb bi ak -
ban Egyez mény) sem te szi fel té tel lé a több
fó rum elõtt tör té nõ el bí rá lást.2 Mi ve zé rel -
het te te hát a jog al ko tót arra, hogy al kot má -
nyos szint re emel je eme jo go sult sá got? A
sza bá lyo zás in do ka a cím zet tek nek szóló vé -
de lem meg te rem té se a köz ha ta lom gya kor -
ló já val szem ben, arra az eset kör re néz ve, ha
a köz ha ta lom gya kor lá sa hi bás, és ezzel a
cím zett joga vagy jo gos ér dek e sé rül.3

Egyes fel te vé sek sze rint a jog or vos lat hoz
való jog al kot má nyos szint re tör té nõ eme lé -
se egy for dí tá si hiba, te hát té ve dés ered mé -

nye4. Ugyan is a nem zet kö zi jogi do ku men -
tu mok ban a „re me dy” szó hasz ná la tos,
amely azon ban az igény ér vé nye sí tés re vo -
nat ko zik. Ugyan ak kor az Alkot mány bíró -
ság gya kor la ta sze rint az nem ele me a jog or -
vos lat hoz való jog nak.5 Ezt az ál lás pon tot
tá maszt ja alá a nem zet kö zi gya kor lat is, hi -
szen a ha za i val meg egye zõ sza bá lyo zás az
EU tag ál la ma i nak al kot má nya i ban jel lem -
zõ en nem ta lál ha tó.6 Bár mi lyen in dok is ve -
zé rel te a jog al ko tót, ezzel el dön töt te, hogy a 
jog or vos lat hoz való jo got az em ber i jo gok
szint jé re eme li.7

A jog or vos lat hoz való jog 
az alap jo gok rend sze ré ben

A to váb bi ak ban néz zük meg, hogy az
alap jo gok rend sze ré ben a jog or vos lat hoz
való jog hol he lyez ke dik el! Rend szer rõl
 akkor be szél he tünk, ha az abba tar to zó té -
nyezõket, je len eset ben az alap jo go kat, va -
lamilyen szem pont nak meg fe le lõ en cso por -
to sít juk, és ez ál tal rend szer be ál lít juk. A cso -
por to sí tás kü lön bö zõ szem pon tok sze rint
tör tén het. Vizs gál hat juk az alap jo go kat
asze rint, hogy kor lá toz ha tó ak vagy sem; az
alap jo gok gya kor lá sa egyént, vagy egy kö -
zös sé get il le t meg. Le het a cso por to sí tá sunk
alap ja az ér ték rend, vagy a leg el fo ga dot tabb
szem pont a ki ala ku lás rend je.

Ha a kor lá toz ha tó sá got vesszük ala pul,
meg ál la pít hat juk, hogy az alap jo go kat két
cso port ra oszt hat juk: kor lá toz ha tó és kor lá -
toz ha tat lan alap jo gok cso port já ra. Az Alap -
tör vény ér tel mé ben a jog or vos lat hoz való

1 5/1992. (I. 30.) AB-ha tá ro zat.
2 Lásd VARGA Ist ván írá sát: Az Al kot mány kom men tár ja I. 

Szer k: Ja kab And rás, Bu da pest, Szá zad vég Ki adó, 2009,
XII. fe je zet, 2089. p. (387)

3 1989. évi XXXI. tör vény in dok olá sa.

4 VARGA: i. m., 2090. p. (389)
5 20/2005. (V. 26.) AB-ha tá ro zat.
6 Ki vé tel ként em lít he tõ, bár job bá ra leg in kább a bün te tõ -

el já rás ra vo nat koz tat va, a Len gyel Köz tár sa ság Alkot -
mánya 78. cik ke; Finn or szág Al kot má nya 21. cik ke;
 Por tugál Köz tár sa ság Al kot má nya 29. cik ke; Szlo vák
Köz tár sa ság Al kot má nya 46. cik ke; Szlo vén Köz tár sa ság
Al kot má nya 25., va la mint 157. cik kei. Lásd: VARGA:

i. m., 2090–2091. p.
7 ERDEI Ár pád: Gyó gyít ha tó-e a per or vos la ti rend szer? =

VARGA Ist ván–KISS Da i sy: Ma gis ter Ar tis Boni et Ae qui.
Stu dia in Ho no rem, Né met Já nos, Bu da pest, ELTE
 Eötvös Ki adó, 2003, 161–186. p.
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jog tör vény ben más alap ve tõ jog vagy al kot -
má nyos ér ték vé del me okán a szük sé ges ség
és ará nyos ság fi gye lem be vé te lé vel kor lá toz -
ha tó. 

Ha ab ból a szem pont ból he lyez zük na -
gyí tó alá az alap jo go kat, hogy gya ko rol ha -
tó sá guk szem pont já ból mi jel lem zi õket, te -
hát a cím zet ti kört, vagy más ként ne vez ve
sze mé lyi kört kik al kot ják, ak kor a kö vet ke -
zõ meg ál la pí tá so kat te het jük: jogor vos lat tal
nem csak a ter mé sze tes sze mé lyek él het nek,
ha nem a jogi sze mé lyek, a tu laj don kö zös sé -
gek, a tár sa dal mi szer ve ze tek, az egy há zak,
de akár a he lyi ön kor mány za tok is, hi szen
az õ jo ga i kat érin tõ ha tó sá gi dön té sek is
nagy szám ban szü let nek. Te hát az Alap tör -
vény ben meg je lölt min den ki a szó szo ros ér -
tel mé ben min den ki re ki ter jesz tõ en ér ten dõ.8

Jog gya kor lás szem pont já ból vizs gál ha tó
úgy is az alap jo gok összes sé ge, hogy gya kor -
lá suk in di vi du á lis, vagy kol lek tív jel le gû.9

Jog or vos lat tal egyén, de akár kö zös ség is
 élhet, eb bõl kö vet ke zõ en gya kor lá sa kol lek -
tí van és egyé ni leg is le het sé ges. A gya kor lá -
sá nak mód já tól füg get le nül azon ban egyén -
nek cím zett jog ról be szél he tünk, hi szen min -
den eset ben egy ügy fél nek te kin ten dõ a
jog or vos lat tal élõ fél, füg get le nül at tól, hogy 
tény le ge sen hány sze mély tö mö rül egy ügy -
fé li po zí ci ó ba. 

Az utol só cso por to sí tá si szem pont, amely-
lyel fog lal ko zom, az alap jo gok ki ala ku lá sá -
hoz kap cso ló dik. Ezek sze rint be szél he tünk 
a jo gok kü lön bö zõ ge ne rá ci ó já ról, úgy mint
elsõ, má so dik és har ma dik ge ne rá ci ós jo gok -
ról. Elsõ ge ne rá ci ós jo gok a ti pi kus sza bad -
ság jo gok, ame lyek leg in kább a fran cia for -
radalom esz mé i nek kö szön he tõ en ke rül tek
rög zí tés re az egyes al kot má nyok ban. Ebbe a 
cso port ba tar toz nak a sze mély hez fû zõ dõ
sza bad ság jo gok, va la mint a po li ti kai jo gok.

Az alap jo gok má so dik ge ne rá ci ó já ba a
gaz da sá gi, a szo ciá lis és a kul tu rá lis jo gok
tar toz nak. Ere de tük a We i ma ri Köz tár sa ság

al kot má nyá hoz köt he tõ. Jel lem zõ jük, hogy 
a jó lé ti ál lam esz mény hez kap csol ha tók, és
ér vény re ju tá suk ak tív ál lam i be avat ko zást
igé nyel. Ide so ro lan dó pél dá ul a mun ká hoz,
a mû ve lõ dés hez való jog, a há zas ság és csa lád 
vé del me.

A har ma dik ge ne rá ci ós jo gok ál lam i cé lo -
kat, ál ta lá nos el ve ket je löl nek meg, ilyen az
egész sé ges kör nye zet hez való jog, vagy a
bete gek jo ga i nak biz to sí tá sa. Eb ben a rend -
szer ben a jog or vos lat hoz való jo got el -
helyez ve, a kö vet ke zõt ál la pít hat juk meg.
A jog or vos lat hoz való jog az elsõ ge ne rá ci ós
jo gok, azon be lül a sze mély hez fû zõ dõ jo -
gok cso port já ba tar to zik, a meg fe le lõ vagy
tisz tes sé ges el já rás hoz való jog ré sze ként.
Ugyan is a tisz tes sé ges el já rás hoz való jog
több elem bõl te võ dik össze, pél dá ul a jog or -
vos lat hoz való jog ból, a bí ró ság elõt ti egyen -
lõ ség bõl, vagy a vé de lem hez való jog ból.

Összes sé gé ben a jog or vos lat hoz való jog -
ról mint al kot má nyos alap jog ról meg ál la pít -
hat juk, hogy egy elsõ ge ne rá ci ós sze mély hez 
fû zõ dõ jog ról van szó, amely rész e vagy ele -
me a meg fe le lõ vagy tisz tes sé ges el já rás hoz
való jog nak. Nem ab szo lút jog, te hát kor lá -
toz ha tó, nem csak em be rek, ha nem más jog -
ala nyok is él het nek vele, va la mint a gya kor -
lás mód ját te kint ve akár egyé ni leg, akár kol -
lek tív mó don is gya ko rol ha tó, de min dig
egyén nek cím zett.

A jogorvoslathoz való jog alanyi köre

A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a jog or vos -
lat hoz való jog ról az Alap tör vény szö ve gé -
nek ér tel mé ben ke ve sebb in for má ci ót ka -
punk, mint a ré geb bi sza bá lyo zás alap ján.
Je len leg gya kor la ti lag az Alap tör vény meg -
ha tá roz za azt a sze mé lyi kört, akik jo go sul -
tak élni a jog or vos lat jo gá val, ne vez zük ezt a 
jog cím zet ti, ala nyi kö ré nek. To váb bá meg -
ha tá ro zás ra ke rül azon dön té sek köre, ame -
lyek kel szem ben az ala nyi jo go sul tak él het -
nek az Alap tör vény ben biz to sí tott jo guk -
kal, ne vez zük ezt a jog or vos lat hoz való jog
tár gyá nak. Ki ma radt azon ban az új szö veg -

8 Ma gyar or szág Alap tör vé nye XXVIII. cikk (7).
9 Lásd SÁRI Já nos: Alap jo gok = Al kot mány tan II., Bu da -

pest, Osi ris Ki adó, 2000, 40. p.
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bõl, a „tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint”10

meg fo gal ma zás. En nek ér tel mé ben a kü lön -
bö zõ jog or vos la ti mó dok meg ha tá ro zá sá -
nak jo gá val az Or szág gyû lés más jog al ko tás -
sal fel ru há zott szer ve ket is fel ha tal ma zott.
A ma gam ré szé rõl nem tu dok tel jes mér ték -
ben ezzel a meg ol dás sal egyet ér te ni, hi szen
ál lás pon tom sze rint ez ál tal fo ko zot tab ban
fenn áll annak a ve szé lye, hogy az Alap tör -
vénnyel el len té tes sza bá lyo zás szü les sen
meg, és ma rad jon ha tály ban. Ezen a pon ton
en ged tes sék meg ne kem, hogy a szo kás ha -
tal ma ként to vább ra is az al kot mány el le nes
ál la pot ki fe je zést hasz nál jam az ilyen hely -
ze tek ben. Ál lás pon tom sze rint, amit a gya -
kor lat alá tá masz ta ni lát szik, tör vény nél ala -
cso nyabb szin tû jog sza bály ban meg va ló su ló 
al kot mány sér tés ki sebb va ló szí nû ség gel jut
az Alkot mány bíró ság tu do má sá ra. En nek a
kö vet kez mé nyei nyil ván va ló ak. 

A je len le gi sza bá lyo zás – a ré gi vel meg -
egye zõ mó don – a „min den ki” szó hasz ná lat -
tal él. De va jon kit ért he tünk „min den ki”
alatt? A kér dés azért fon tos, mert a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban szé les kör él het
a jog or vos lat jo gá val, hi szen ezen el já rá sok -
ban a jo go sul tak köre az ügy fé li kör höz iga -
zo dik.11 Ez ál tal az Alap tör vény ben meg ha -
tá ro zott cím zet tek nél jó val szé le sebb jo go -
sul ti kör rõl be szél he tünk. Ez azért ér de kes
kér dés, mert az Alap tör vény fõ sza bály sze -
rint az alap jo go kat az em be rek vo nat ko zá -
sá ban ha tá roz za meg, ide ért ve sok eset ben
a nem ma gyar ál lam pol gá ro kat is. Ügy fél
azon ban a je len le gi sza bá lyok sze rint nem
csak ter mé sze tes sze mély le het. Már az ún.
ál ta lá nos ügy fé li fo ga lom sze rint is ügy fé li
jo gok il let nek meg jogi sze mé lye ket, illetve
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
ze te ket is.12 Ugyan csak az el já rá si tör vény
ru ház za fel – egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese -
té re – ügy fé li jo gok kal az egyes tár sa dal mi
szer ve ze te ket.13 Ezzel vé le mé nyem sze rint

az al kot má nyos vé de lem szem pont já ból
sem mi baj nem le het, hi szen ezek a szer ve ze -
tek csak meg ha tá ro zott tár sa dal mi ér de kek
vé del me okán sze rez het nek ügy fé li jo go sít -
vá nyo kat. Eb ben a te kin tet ben köz ve tett
mó don, tu laj don kép pen a tár sa da lom tag ja i -
nak, az em be rek nek az ér de ké ben jár nak el,
kvá zi õket kép vi se lik. Ez a sza bá lyo zás iga -
zo dik az Alkot mány bíró ság gya kor la tá hoz
is, amely a jog or vos lat ala nya ként egy je len -
tõ sen tág sze mé lyi kört je löl meg.14 En nek
ér tel mé ben a jog or vos lat hoz való alap jog ki -
ter jed a jogi sze mé lyek re, a jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve ze tek re, füg get le nül ala pí tá -
suk bel föl di vagy kül föl di vol tá tól. A cím -
zet tek te kin te té bõl azon ban sok kal in kább
ér de kes a Ket. azon sza bá lya, amely sze rint
ha tó sá gok is – meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – ke rül het nek ügy fé li po zí -
ci ó ba.15 Kér dés, hogy eb ben az eset ben az õ
jo ga i kat meg il le ti-e az al kot má nyos vé de -
lem. Az alap jo gok ugyan is fõ sza bály sze rint
az ál lam mal szem ben nyúj ta nak vé del met,
és nem az ál lam i szer vek egy más kö zöt ti vi -
szo nya i ban.16 Vé le mé nyem sze rint azon ban 
ket té kell vá lasz ta ni ezt a cím zet ti kört, hi -
szen a ha tó sá gi ol da lon ön kor mány za tok is
meg je len het nek. Eb ben az eset ben az ön -
kor mány za tok fõ sza bály sze rint nem az ál -
la mot kép vi se lik, ha nem a he lyi ér de ke ket.
Eb bõl ki in dul va szá muk ra min den kép pen
kí vá na tos a jog or vos lat hoz való jog biz to sí -
tá sa, hi szen va ló szí nû leg az ön kor mány za -
tok a jog or vos lás le he tõ sé gé vel élve, köz vet -
ve a he lyi la ko sok ér de ke i nek vé del me ér -
dekében jár nak el. Más a hely zet a nem
ön kor mány za ti ál lam i szer vek kel. Ese tük -
ben az egy más hoz való vi szo nyuk le het el já -
rás be li po zí ci ó juk alap ja, aho gyan a jog sza -
bály azt rög zí ti is. Ha ugyan is egy szerv ügy -
fél ként kap cso ló dik be egy el já rás ba, annak
fel té te le, hogy a fel ada tai el lá tá sá nak ér de ké -
ben te gye azt meg, amely nem min dig egye -

10 Lásd 1949. évi XX. tör vény 57. §. (5).
11 Lásd VARGA: i. m.,  94. p. (402)
12 (Ket.) 15. §. (1).
13 (Ket.) 15. §. (5).

14 Lásd 1441/B/1990/2. AB-ha tá ro zat; 1271/B/1997. AB-
ha tá ro zat.

15 (Ket.) 15. §. (4).
16 Lásd SÁRI Já nos: Alap jo gok, Bu da pest, Osi ris Ki adó,

2006, 41. p.



zik meg az em be rek ér de ké vel, le ga láb bis
csak tá vol ról néz ve. Eb ben az eset ben nem
le het a jog or vos lás alap ja az alap jog ból le ve -
zet he tõ. Elõ for dul hat azon ban, hogy kife -
jezetten az em be rek ér de ké ben él – vagy
legin kább kel le ne, hogy él jen – egy szerv
a jog or vos lat le he tõ sé gé vel. Ek kor azon ban
cél sze rû le het, hogy alap jog ként ke zel jük
az ál lam i szerv ál tal ügy fél ként kez de mé -
nye zett jog or vos la tot, még annak el le né re
is, hogy ál lam i szerv nem le het alap jog ala -
nya. Mi vel min den egyes eset re egyen ként
nem le het AB ha tá ro za tot hoz ni, és ez ál tal
ren dez ni a kér dést, ezért azt hi szem, hogy
ilyen ese tek ben a meg ol dás az ér dek sé re -
lem, azaz a jog or vos lat tár gyá ból való le ve -
ze tést igény li.

A jogorvoslathoz való jog
tárgyi köre

A jog or vos lat hoz való jog tár gyi ol da lát
te kint ve, ak kor él het az alany az Alap tör -
vény ben biz to sí tott jo gá val, ha egy jo gát
vagy jo gos ér de két sér tõ dön tés szü le tik.
Cél sze rû te hát annak vizs gá la ta, hogy ki tõl
szár maz hat nak ezek a dön té sek, mi lyen jel -
le gû dön té sek so rol ha tók ebbe a kör be, és
mi kor va ló sí ta nak meg olyan sé rel met,
amely ala pot ad a jog or vos lat hoz való jog -
ból ere dõ al kal maz ha tó ság ra.

Az Alap tör vény a dön té si kör meg ha tá ro -
zá sa tár gyá ban az „olyan” ki fe je zést hasz -
nálja. Azon ban ez tág meg ha tá ro zás, amely
nyil ván va ló an pon to sí tást igé nyel. Az Alap -
tör vény szel le mé bõl, va la mint az alap jo gok
ter mé sze té bõl az a kö vet kez te tés von ha tó
le, hogy a dön té sek nek köz ha tal mi jel le gû -
ek nek kell len ni ük. Azaz fõ sza bály ként arra 
az eset kör re kell, hogy vo nat koz za nak, ami -
kor az ál lam i aka rat egy köz ha tal mi dön tés
for má já ban ölt tes tet. Tu laj don kép pen eb -
ben az eset kör ben ér tel mez he tõ az alap jo -
gok azon funk ci ó ja, amely ér tel mé ben az
egyén nek biz to sí ta nak vé del met az ál lam i
aka rat tal szem ben. Nem ter jed ki ezek sze -
rint a nem ál lam i, nem köz ha tal mi jel le gû

dön té sek re.17 En nek ér tel mé ben nem tar -
toz nak a jog or vos lat hoz való jog ha tá lya alá
a fe lek aka rat nyil vá ní tá sai. Pél dá ul mun ka -
jo gi kér dé sek ben a mun kál ta tói fel mon dás,
a fel füg gesz tés ese te, hi szen itt nem az ál -
lami, ha nem mun kál ta tói aka rat je le nik
meg.18 Ugyan csak nem tár gyai a jog or vos -
lat hoz való jog nak a ma gán jo gi jel le gû dön -
té sek sem, hi szen ilyen kor az ál lam nem
alá-fö lé ren delt sé gi vi szo nyá ban ho zott dön -
té se i rõl be szé lünk.19 Nem ké pe zi tár gyát a
jog or vos lat hoz való jog nak az olyan ál lam i,
de nem ha tó sá gi dön té sek köre sem, ame -
lyek spe ci á lis jog vi szo nyo kon, mint pél dá ul
a szol gá la ti jog vi szo nyon ala pul nak. Ebbe a
kör be tar toz nak az ún. elöl já rói dön té sek
(pa ran csok). Ezek az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint egy részt nem mi nõ sül nek 
ha tó sá gi ha tá ro za tok nak, más részt a szol gá -
la ti jog vi szony sa já tos sá ga, hogy ala nya ik ra
a pol gá ri fog lal koz ta tá sú sze mé lyek hez ké -
pest szi go rúbb sza bá lyok vo nat koz nak.20

Ugyan csak a ki vé te lek kö rét ké pe zik a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ho zott, a hall ga -
tók ra vo nat ko zó dön té sek. Eb ben a kör ben
az Alkot mány bíró ság az egye te mek au to nó -
mi á já nak pri o ri tást adva ala kí tot ta ki ál lás -
pont ját, amely sze rint a hall ga tó kat ezen
dön té sek kel szem ben nem il le tik meg a jog -
or vos lat hoz való jog nyúj tot ta le he tõ sé -
gek.21 Fon tos ki té tel, hogy a jog or vos lat hoz
való jog gal érin tett dön té sek nek min dig
egye di nek, és nem nor ma tív nak kell len -
niük.22 A nor ma tív for má ban ho zott dön té -
sek kel szem ben nem a jog or vos lat hoz való
jog ból le ve zet he tõ jog or vos lat, ha nem az al -
kot mány bí ró sá gi nor ma kont roll szol gál
kvá zi jog or vos lat ként.23 Annak, hogy az
érin tett dön té sek mi lyen for má ban je len nek 
meg (ha tá ro zat, vég zés, kö te le zés stb.) gya -
kor la ti lag nincs je len tõ sé ge. Tar tal mi lag kell 

Tur ko vics Ist ván: A jogorvoslathoz való jog az Alkotmányban… 25

17 Lásd 1129/B/1992. AB-ha tá ro zat.
18 Lásd pél dá ul 3/1994. (I. 21.) AB-ha tá ro zat.
19 Lásd pél dá ul 210/B/2002. AB-ha tá ro zat.
20 Lásd pél dá ul 183/B/1992. AB-ha tá ro zat.
21 Lásd pél dá ul 1170/D/1996. AB-ha tá ro zat.
22 Lásd pél dá ul 26/1992. (IV. 30.) AB-ha tá ro zat.
23 Lásd pél dá ul 495/B/1998. AB-ha tá ro zat.



a ne ve zett fel té te lek nek meg fe lel ni ük. Oly -
annyira nincs re le van ci á ja a for ma i ság nak,
hogy elõ for dul hat, ér de mi dön tés gya kor la -
ti lag nem is szü le tik, és az „ak tus” még is
meg ala poz za a jog or vos lat hoz való jog al kal -
maz ha tó sá gát. Ek kor azon ban fel té tel, hogy 
olyan dön tés nek kel lett vol na meg szü let -
nie, amely meg ala poz ta vol na a jog or vos lat -
hoz való jog al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét.24

Mind emel lett fon tos ki emel ni, hogy a dön -
tés nek min den kép pen ér de mi nek kell len -
nie. Az, hogy egy dön tés mi kor ér de mi,
min dig vi szony la gos. A dön tés tár gya, va la -
mint sze mé lyek re gya ko rolt ha tá sa alap ján
ha tá roz ha tó meg.25 A nem ér de mi dön té sek -
kel szem ben ugyan is nem al kot má nyos kö -
ve tel mény a jog or vos lat, még ak kor sem, ha
van, nem vo nat koz nak rá a jog or vos lat hoz
való jog ból szár maz ta tott kö ve tel mé nyek,
mint a más szerv hez, vagy ma ga sabb fó rum -
hoz való for du lás kri té ri u ma.26

A dön tést ho zók kö ré re vo nat ko zó lag az
Al kot mány „bí ró sá gi, ha tó sá gi és más köz -
igaz ga tá si” jel zõt hasz nál. A ha tó sá gi és más
köz igaz ga tá si jel zõ elem zé se azon ban ér de -
kes le het, hi szen gyak ran elõ for dul, hogy
egy dön tés jogi meg íté lé sé nél se gít sé günk re
le het, ha tud juk, hogy aki hoz ta, hoz hat ta-e
azt, vagy egy ál ta lán az Alap tör vény ben fog -
lal tak kö ré be so rol ha tó-e. Az államigazga -
tási és ön kor mány za ti szer vek meg íté lé se
viszony lag egy sze rû. Azon ban az ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei már igé nyel -
het nek némi ma gya rá za tot, hi szen ese tük -
ben nem ki fe je zet ten ál lam igaz ga tá si, és
nem is ti pi ku san ön kor mány za ti szer vek rõl
be szé lünk, ame lyek a jog al kal ma zást vég -
zik fõ te vé keny ség ként. A gon dot az je len ti,
hogy ezen szer vek köz igaz ga tá si ha tó sá gi
egye di dön tést hoz hat nak, gon do lok itt az
ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek re. Ek kor
azon ban dön té se ik tár gyát ké pe zik a jog -
orvoslathoz való jog nak. Meg kell em lí te ni
az egy há zak sze re pét, hi szen je len leg ál lam i

felada tokat is el lát hat nak. Ha eb ben a sze -
repükben hoz nak az elõ zõek ben is mer te tett 
fel té te lek nek meg fe le lõ dön tést, az tár gyát
ké pez he ti a jog or vos lat hoz való jog nak.27

Ha az ügyész tör vé nyes sé gi fel ügye le te kö -
ré ben hoz ha tá ro za tot, az nem ké pe zi tár -
gyát a jog or vos lat hoz való jog nak, hi szen az
ügy fél re néz ve jo go kat és kö te le zett sé ge ket
nem ál la pít meg. So ká ig vita tár gyát ké pez te
a vá lasz tá si el já rá sok kap csán az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal hoz ha tó határo -
zatok köre. Ezzel kap cso lat ban az Alkot -
mány bíró ság arra az ál lás pont ra he lyez ke -
dett, hogy tár gyát ké pe zi a jog or vos lat hoz
való jog nak.28 Ugyan csak ebbe a ka te gó ri á -
ba so rol ha tók az egyéb szerv ként ne ve sí tett
és a Ket. szer vi ha tá lya alá tar to zó szer vek,
sze mé lyek. A prob lé ma ezek kel kap cso lat -
ban csak az, hogy pon tos kö rük nincs meg -
ha tá roz va. Ide tar toz hat nak a ka ma rák, hegy -
köz sé gek stb. De a gya kor lat ban elõ for dult,
hogy prob lé mát je len tett pél dá ul az épí tés -
ügyi el já rás ban sze rep lõ fe le lõs mû sza ki
veze tõ vagy mû sza ki ellen õr ka te go ri zá lá sa
is. Egy adott épí tés ügyi el já rás ban mind ket -
tõ kö te le zõ ere jû dön tést hoz hat. Az ilyen
dön tés – ál lás pon tom sze rint – meg fe lel
azon kö ve tel mé nyek nek, ame lyek a jog or -
vos lat hoz való jog tár gyi ha tá lyát ké pe zik.
Prob lé má sabb az ál lam fõi dön té sek meg íté -
lé se, eb ben a kör ben az Alkot mány bíró ság
dif fe ren ci ált a dön té sek kö zött. En nek ér tel -
mé ben egy új köz ség ala kí tá sá val kap cso la -
to san ho zott ál lam fõi dön tés kap csán ar -
ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy az
nem tár gya a jog orvoslathoz való jog nak,
hi szen ek kor a dön tés ál lam fõi jog kör ben
ho zott kor mány za ti dön tés nek mi nõ sül.29

Ugyan ak kor egy ke gyel mi kér dés ben ho -
zott dön tés ese té ben már nem ennyi re egy -
ér tel mû a tár gyi ha tály meg íté lé se. Az Al -
kotmánybíróság ha tá ro za tai nem ké pe zik
a jog or vos lat hoz való jog tár gyi ha tá lyát, a
dön tést hozó spe ci á lis al kot mány jo gi sze re -

26 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

24 Lásd pél dá ul 53/2002. (XI. 28.) AB-ha tá ro zat.
25 Lásd pél dá ul 26/2004. (VII. 7.) AB-ha tá ro zat.
26 Lásd pél dá ul 5/1992. (I. 30.) AB-ha tá ro zat.

27 Lásd 32/2003. (VI. 4.) AB-ha tá ro zat.
28 Lásd 52/1997. (X. 14.) AB-ha tá ro zat.
29 Lásd pl. 1044/B/1997. AB-ha tá ro zat.
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pe miatt.30 Je len eset ben ugyan is nincs szerv, 
amely fe lül bí rál hat ná dön té se it. Ugyan csak
ér de kes a vá lasz tott bí ró sá gok dön té se i nek
meg íté lé se. Je len gya kor lat sze rint nem ké -
pe zik a jog or vos lat hoz való jog tár gyát.31

Igény be vé te lük ese tén ugyan is a fe lek tu laj -
don kép pen le mon da nak a jog or vos lat hoz
való jo guk ról, és mint vég sõ fó rum ra bíz zák 
vi tás ügyük el dön té sét.

A jog or vos lat hoz való jog tár gyá nak kér -
dé se, hogy egy dön tés mi kor va ló sít meg
olyan sé rel met, amely meg ala poz hat ja a jog -
or vos lat hoz való jog al kal ma zá sá nak fel té te -
lét. A jog vagy jo gos ér dek min den kö rül -
mény kö zött ala nyi jo go sult ság ban kell,
hogy meg tes te sül jön. En nek ér tel mé ben fo -
gal mi lag ki zárt az al kot mány el le nes ál la pot,
ha olyan dön tés sel szem ben nincs jog or vos -
lat biz to sít va, amely nem érint ala nyi jo -
got.32 A sé re lem azt je len ti, hogy az ala nyi
jog gal kap cso lat ban elég annak pusz ta ál lí tá -
sa, hogy az sé rül het. Nem fel té tel a tény le ges 

sé re lem iga zo lá sa, vagy akár csak a va ló szí -
nû sí té se sem. Ezzel kap cso lat ban azon ban
az okoz hat in kább jog ér tel me zé si prob lé -
mát, hogy az adott dön tés sel érin tett jog ala -
nyi jog nak mi nõ sül-e. Az ala nyi jog ér tel me -
zé se tár gyá ban ugyan is több el mé let is lé te -
zik. A gya kor lat ban azon ban a szub jek tív
jo got, jo go sult sá got ér tik alat ta, amely ál lam 
ál tal ki kény sze rít he tõ.33

Az Al kot mány/Alap tör vény nem ha tá -
roz za meg, hogy mi lyen for má ban kell tes -
tet öl te nie a jog or vos lat hoz való jog nak egy
el já rás ban – mi vel el já rá si alap jog ról be szé -
lünk –, ha nem azt tel jes mér ték ben az ága -
zati tör vé nyek re bíz za. Tel je sen mind egy,
hogy fel leb be zés rõl, pa nasz ról, ki fo gás ról,
fe lül vizs gá lat ról stb. be szé lünk. A lé nyeg,
hogy az Alkot mány bíró ság ál tal fel ál lí tott
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen az adott sza -
bá lyo zás, amely nek el dön té sé hez az Alkot -
mány bíró ság pon to san meg ha tá roz ta a jog -
or vos lat hoz való jog tar tal mát.

33 Jogi Le xi kon, szer k. LAMM Van da, Bu da pest, Comp lex
Ki adó, 2009, 26. p.

30 Lásd 1350/B/1992. AB-ha tá ro zat.
31 Lásd 604/B/1990. AB-ha tá ro zat.
32 Lásd pél dá ul 38/1993. (VI. 11.) AB-ha tá ro zat.

A jog or vos lat hoz való jog az Al kot mány ban és az Alap tör vény ben

A ma gyar sza bá lyo zás a jog or vos lat hoz való jo got az alap jo gok szint jé re emel te. Nem zet kö zi
szin ten a jog or vos lat ilyen jel le gû sza bá lyo zá sa nem jel lem zõ, a ha zai meg ol dás tu laj don kép pen ki -
vé te les nek te kint he tõ. Je len ta nul mány ban egy részt arra pró bál tam meg vá laszt adni, hogy mi lyen
in dok ve zé rel het te a jog al ko tót ezen szin te egye di nek ne vez he tõ sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra. A sza -
bá lyo zás in do ká nak vizs gá la ta mel lett a jog or vos lat hoz való jog tar tal mát kí sér lem meg be mu tat ni
az ol va só szá má ra. Mi vel azon ban je len eset ben egy „hun ga ri kum ról” be szél he tünk, for rás ként el -
sõ sor ban az Alkot mány bíró ság gya kor la tát vet tem ala pul. Az Alkot mány bíró ság a jog dek la rá lá sa
óta gya kor la ti lag fo lya ma to san, a kü lön bö zõ ügy tí pu sok ban szü le tett be ad vá nyok kap csán fej tet te 
ki ál lás pont ját a jog or vos lat hoz való jog gal kap cso la to san. Mára si ke rült meg ha tá roz ni azt, hogy
ezen alap jog nak kik a cím zet tei, mi lyen tárgy kör re vo nat ko zik, azaz mi lyen tí pu sú dön té sek ké pe -
zik a tár gyát.



VIS SY BE AT RIX

Az individuális
alapjogvédelem kilátásai
az alkotmány-
bíráskodásban1

Mer re mu tat az al kot mány jo gi
pa nasz irány tû je?

A po pu lá ris ak ció el tör lé sé vel és a va ló di
al kot mány jo gi pa nasz be ve ze té sé vel át ren -
de zõ dött az alap jo gok vé del mé nek ha zai
esz köz tá ra. Az érin tet tek in dít vá nyo zá si jo -
gá ra vissza met szett, ám a ren des bí ró sá gok
jog ér tel me zé sé re ki ter jesz tett al kot má nyos -
sá gi fe lül vizs gá lat je len tõ sen át ala kít ja az
alkot mánybíráskodás ha tó su ga rát, egy út tal
ma gá ban hor doz za az al kot mány bí ró sá gi
alap jog vé de lem funk ci o ná lis meg úju lá sá nak 
le he tõ sé gét is: vegy tisz tán szem lél ve e vál to -
zá so kat, nem szür re á lis ví zió az egye di alap -
jog sé rel mek or vos lá sá val fog la la tos ko dó,
jog ke re sõ pol gá ro kat ki szol gá ló alkot mány -
bíró ság el jö ve te le. Az al kot mány jo gi pa nasz 
ma gyar sza bá lyo zás ban ki raj zo ló dó konk -
rét in téz mé nyi konst ruk ci ó ja, va la mint a
pa nasz el mé le ti és fo gal mi ke re te it kimun -
káló né met al kot mány bí rás ko dás azon ban
ke vés bé ka rak te risz ti kus for du lat for ga tó -
köny vét va ló szí nû sí ti.

Az egyé ni alap jog vé de lem tér nye ré se 
mint elvi le he tõ ség

Az 1989-es al kot mány fe lett õr kö dõ tes tü -
let alap jog vé dõ funk ci ó ja a jog al ko tó pro -

duk tu ma i nak fe lül vizs gá la tá ban, azon be -
lül is túl nyo mó részt az abszt rakt utó la gos
norma kontroll-indítványok el bí rá lá sá ban
me rült ki. Az alap jo gok ér vé nye sü lé sét egye -
di ügyek ben a ren des bí ró sá gok, a nor mák
szint jén pe dig az Alkot mány bíró ság (AB)
biz to sí tot ta, és e két bí rói tí pu sú alap jog vé -
de lem nek nem ala kult ki kö zös met sze te. Az 
AB így az alap ve tõ jo go kat az in dít vá nyo zó
konk rét jog sé rel mé re te kin tet nél kül, az
ob jek tív jog rend alkotmányossá gának vé -
del mé vel óvta. Ezen az abszt rakt szin ten
csak át té te le sen mû köd he tett köz re ab ban,
hogy az Al kot mány alap jo gok ra vo nat ko zó
dek la ra tív té te lei a pol gá ro kat érin tõ konk -
rét jog vi ták ban is ér vény re jus sa nak.2

Az al kot mány bí rás ko dást ért kö zel múlt -
be li vál to zá sok ki zök ken tik az Al kot mány -
bí ró sá got a már meg szo kott ob jek tív (abszt -
rakt) jog vé del mi alap ál lá sá ból, és a tes tü let
alap vé del mi funk ci ó ját el moz dít ják a szub -
jek tív (konk rét) jog vé de lem irá nyá ba. A po -
pu lá ris ak ció he lyé be lépõ (nota bene: azt
nem he lyet te sí tõ) al kot mány jo gi pa nasz
elõd jé vel szem ben ki fe je zet ten az alap jo gok
vé del mé nek, azon be lül is az alap jog vé de -
lem egyé ni e sí tett for má já nak tör utat. Ez
egyrészt az in dít vá nyo zó pol gá rok stá tu -
sát, más részt az al kot má nyos sá gi fe lül vizs -
gá lat tár gyát érin tõ vál to zá sok ban ér he tõ
tet ten. Az érin tett ség kö ve tel mé nyé nél fog -
va az AB el já rá sá nak pol gá ri kez de mé nye zé -
se im má ron fel tét le nül sze mé lyes ügy: a pol -
gár töb bé már nem az al kot má nyos ság hoz
fû zõdõ köz ér dek szol gá la tá ban, ha nem sa ját 
ügyé ben já rul a tes tü let elé, szub jek tív hely -
ze té nek job bí tá sát re mél ve.3 A pol gá ri kez de -
mé nye zés re in dult el já rás ezzel össze füg gés -
ben a szé les ér te lem ben vett, ál lam szer ve ze ti

1 A ta nul mány az Euró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Euró pai 
Szo ciá lis Alap társ fi nan szí ro zá sá val meg va ló su ló pro jekt
(TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003), va la mint az
OTKA ál tal tá mo ga tott K-81698. szá mú ku ta tás ered mé -
nye.

2 HAL MAI Gá bor: Az em ber i jo go kat védõ ma gyar or szá gi
in téz mé nyek = Em ber i jo gok, szer k. HAL MAI Gá bor–
TÓTH Gá bor At ti la, Bu da pest, Osi ris, 2003, 201. p.

 3 Az in dít vá nyo zó pol gár stá tu sá ban be kö vet ke zett vál to -
zás ér té ke lé sé hez lásd: SOMO DY Ber na det te–VISSY Be -
at rix: Ci ti zens’ Role in Cons ti tu ti o nal Ad ju di ca ti on in
Hun ga ry: From Ac tio Po pu la ris to Cons ti tu ti o nal Comp -
laint. Meg je le nés alatt. Rö vi dí tett ma gyar vál to zat:
SOMO DY Ber na det te–VISSY Be at rix: Az al kot mány bí rás -
ko dás jö võ je, Fó rum, Fun da men tum, 2011/4, 77–81. p.
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kér dé sek re is ki ter je dõ al kot mány bí rás ko dás 
he lyett alap jo gi bí rás ko dás ra kor lá to zó dott, 
ezen be lül vi szont el nyer te leg tel je sebb for -
má ját:4 az AB fel ha tal ma zást ka pott arra,
hogy fe lül vizs gál ja és az alap ve tõ jo gok tá -
masz tot ta kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en
akár kor ri gál ja a ren des bí ró sá gok alap jo gi
jog ér tel me zé sét. E vál to zá sok nál fog va az al -
kot mány bí rák min den ed di gi nél na gyobb
sze re pet vál lal hat nak az alap jo go kon esett
egyé ni jog sé rel mek or vos lá sá ban. 

Az AB ha tás kö ri re per to ár já ban meg je -
lent va ló di al kot mány jo gi pa nasz te hát in di -
vi du á lis jel le gé bõl fa ka dó an bi zo nyo san elõ -
idéz az al kot mány bí rás ko dás ban az ala nyi
jog vé de lem irá nyá ba mu ta tó hang súly el to -
ló dá so kat. Ah hoz, hogy tisz tá ban le gyünk e
hang súly el to ló dás mér té ké vel és ho za dé ká -
val, ne ve ze te sen az zal, hogy al kot mány jo gi
pa nasz szub jek tív jel le ge mennyi ben re for -
mál ja meg az al kot mány bí rás ko dás ka rak te -
rét, mit ígér az egyé ni jo gok ér vé nye sü lé se és 
az al kot má nyos ság ügye szem pont já ból, fel
kell tár ni az in téz mény konk rét je len té sét,
ren del te té sét. Ki in du ló pont ként a pa nasz ér -
vé nye sü lé sé nek ke re tet adó sza bá lyo zás ban
ke res he tünk tám pon to kat.

Ki lá tá sok az al kot mány jo gi pa nasz
sza bá lyo zá sá nak fé nyé ben

A funk ci o ná lis vizs gá ló dás hoz szét kell
szá laz nunk az al kot mány jo gi pa nasz kü -
lönbözõ tí pu sa it, mi vel ezek ren del te té sü -
ket tekint ve nem mu tat nak egy sé ges ké pet,
más-más nyo ma ték kal tar tal maz nak ala nyi
jog vé del met szol gá ló (szub jek tív), illetve a
jog rend al kot má nyos sá gát védõ (ob jek tív)
jog vé del mi ele me ket. En nek egyéb iránt fon -
tos kö vet kez mé nye, hogy az al kot mány bí -
ró sá gi alap jog vé de lem ka rak te rét je len tõ sen

de ter mi nál ja majd az, hogy a pa nasz kü lön -
bö zõ for mái – más ha tás kö rök höz ké pest és
egy más vi szony la tá ban is – mi lyen hang -
súly-lyal je len nek meg az AB te vé keny sé gé -
ben mind kvan ti ta tív, mind kva li ta tív ér te -
lem ben.

Min de nek elõtt rög zí ten dõ, hogy az al kot -
mány jo gi pa nasz há rom vál fa já ból ket tõ to -
vább ra is a nor mák al kot má nyos sá gá nak fe -
lül vizs gá la tát vár ja az Al kot mány bí ró ság tól. 
Ezek az el já rá sok is csak meg ha tá ro zott sze -
mé lyek al kot má nyos alap jo gá nak meg sér té -
se ese tén in dul hat nak ugyan, és adott eset -
ben jog or vos la tot is nyújt hat nak, ob jek tív
jog vé del mi ter mé sze tük el vi tat ha tat lan, hi -
szen el bí rá lá suk so rán az AB to vább ra is a
klasszi kus, jog sza bá lyi hi e rar chi át õrzõ sze -
rep kö ré ben mo zog. For ma bon tó, az AB ed -
di gi te vé keny sé gé tõl ide gen el já rást va ló já -
ban csak az al kot mány jo gi pa nasz „va ló di -
nak” ne ve zett for má ja, a bí rói jog al kal ma zás 
fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló el já rás hoz.

A nor mát tá ma dó pa nasz nak az a for má -
ja, amely nek út ján a pol gá rok köz vet le nül,
bí rói dön tés köz be jöt te nél kül tá mad hat nak 
meg jog sza bá lyo kat az AB elõtt (di rek te
Rechts satz ver fas sungs besch wer de), ro kon sá -
got mu tat a po pu lá ris ak ci ó ra in dult abszt -
rakt nor ma kont roll-el já rás sal. En nek az
alap jog vé del mi me cha niz mus nak két kri té -
ri um köl csö nöz szub jek tív jel le get: egy részt
a pa nasz tár gya, amely ki zá ró lag alapjog -
sérelmet elõ idé zõ jog sza bály le het (és pe dig
olyan, amely hez ab ovo nem kap cso lód hat
egye di bí rói ak tus), más részt az in dít vá nyo -
zó érin tett sé gé nek kö ve tel mé nye. Ész re kell 
azon ban ven ni, hogy e kri té ri u mok sem mi -
lyen vo nat ko zás ban nem ered mé nyez nek a
po pu lá ris ak ci ó nál ha té ko nyabb ala nyi jogi
jog vé del met, el len ben be szû kí tik az AB
moz gás te rét az ob jek tív jog vé de lem ben, hi -
szen az ilyen el já rás ban el bí rál ha tó jog sza bá -
lyok köre jó val szû kebb az ac tio po pu la ris
ke re té ben meg tá mad ha tó ak nál. A jog sza -
bályt tá ma dó pa nasz ob jek tív jog vé del mi
cél té te le zé sét mu tat ja az is, hogy ér de mi
elbí rálását csak alap ve tõ al kot mány jo gi je -
len tõ sé gû kér dé sek ala poz zák meg, azaz a

4 A va ló di al kot mány jo gi pa nasz mint a mo dern al kot -
mány bí rás ko dás utol só osz lo pa: Her bert BETHGE: Ver fas -
sungs ge richts bar ke it für die ne u en Län der = Ste u er recht,
Ver fas sungs recht, Fi nanz po li ti, hrsg. Paul KIRCH HOF et.
al, Festsch rift für Franz Kle in. Köln, O. Schmidt, 1994,
186. p.
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jog al ko tó nem a jog sza bály okoz ta jog sé re -
lem sú lyá hoz (szub jek tív ol dal), ha nem a
meg tá ma dott jog sza bály ál tal fel ve tett al kot -
má nyos sá gi kér dés hez (tár gyi ol dal) kap -
csolt be fo ga dá si kor lá tot.

Nem két sé ges te hát, hogy a szub jek tív
jog vé del mi ele mek kel emelt el já rá si aka dá -
lyok miatt az AB messze nem lesz ké pes az
ob jek tív jog rend oly mér té kû vé del mé re,
mint amek ko rá ra az ac tio po pu la ris nak kö -
szön he tõ en volt, ám az, hogy tény le ge sen
mek ko ra lesz a tá vol ság a két in téz mény ál -
tal biz to sí tott jog vé de lem kö zött, nagy ban
mú lik azon, hogy az AB ho gyan ér tel me zi
majd az érin tett ség kri té ri u mát. A tör vény -
szö veg, amely az al kot mány jo gi pa nasz e tí -
pu sá nak kez de mé nye zé sét csak „ki vé te le -
sen” te szi le he tõ vé, meg szo rí tó ér tel me zés
mel lett szól, amely nek az AB egye lõ re en ge -
del mes ked ni lát szik. Je len leg csak egyet len
köz zé tett dön tés ben ta lá lunk az érin tett ség
tör vé nyi kö ve tel mé nyét ci zel lá ló ér tel me -
zést,5 eb ben a tes tü let az ún. „kva li fi kált
érin tett ség” (qu a li fi zi er te Bet rof fen he it)6 né -
met dog ma ti ká ban ki mun kált fo gal mi tri á -
szát tet te ma gá é vá, mi sze rint az érin tett ség
ak kor áll fenn, ha az in dít vá nyo zót a tá ma -
dott nor ma sze mé lye sen, köz vet le nül és
tény le ge sen sér ti.7 Meg kell azon ban je gyez -
ni, hogy e kri té ri u mo kat az AB nem bon tot -
ta ki, így azok je len tés tar tal ma bi zony ta lan,
arra uta ló hi vat ko zás nél kül pe dig né met
pár ja i ké val sem azo no sít ha tó. A szó ban for -
gó dön tés ben az AB az érin tett ség hi á nya
miatt vissza uta sí tot ta azt a pa naszt, ame lyet
egy ci vil szer ve zet – tö mö ren és a vég le te kig
le egy sze rû sít ve – a ha ta lom meg osz tás kö ve -
tel mé nyé nek meg sér té sé vel elõ idé zett al kot -
má nyos jog sé rel mek re ala pí tott. A vég zés
jól il luszt rál ja, ho gyan vá lik a szub jek tív
alap jog sé re lem fel té te le az ob jek tív jog vé de -

lem kor lát já vá: ha az AB szo ro san a tör vény
ál tal elõ írt pá lyán ma rad,8 és szi go rú an ve szi
az érin tett ség kö ve tel mé nyét, ak kor sze re -
pét te kint ve, aho gyan azt Kiss Lász ló pár hu -
za mos in do ko lá sá ban ol vas hat juk: „pusztán
szem lé lõ je le het csak a ha tal mi ága kat érin tõ 
struk tú rák át ren de zé sé nek”.9

A jog erõs íté le tek kel szem ben elõ ter jesz -
tett pa na szok (Ur te ils ver fas sungs besch wer de), 
le gyen szó akár az íté let alap já ul szol gá ló
nor mát tá ma dó el já rás ról (ver deck te Rechts -
satzver fas sungs besch wer de), akár a bí ró ság
jog ér tel me zé sé nek fe lül vizs gá la tát kérõ pa -
nasz ról (In terp re ta ti ons ver fas sungs besch wer -
de), még in kább su gal maz zák a szub jek tív
alap jog vé del mi cél ki tû zést, hi szen ezek az
in dít vá nyo zó konk rét jog vi tá ban el szen ve -
dett egye di alap jog sé rel mé re irá nyít ják az
AB fi gyel mét. Bí rói ak tus ese tén az érin tet -
tek köre jól azo no sít ha tó, az AB el já rá sát te -
hát ki vált kép pen a pa na szos szub jek tív alap -
jog sé rel me ala poz za meg. Az el já rás va ló ban 
ha té kony jog or vos la tot he lyez ki lá tás ba, hi -
szen si ke res pa nasz ese tén az AB dön té sé vel,
ha nem is sa ját ha tás kör ben, de meg vál toz -
tat hat ja az el já rá sá ra okot adó ügy ben szü le -
tett bí ró sá gi ha tá ro za tot. Ki fe je zet ten ala nyi 
jog vé del mi biz to sí ték to váb bá, hogy az AB
sú lyos vagy hely re hoz ha tat lan kár vagy hát -
rány el ke rü lé se ér de ké ben ki vé te le sen fel -
hív hat ja a bí ró sá got a pa nasszal tá ma dott ak -
tus ha tá lyá nak fel füg gesz té sé re.

Amennyi re sej te tik e szub jek tív ele mek -
kel meg tûz delt el já rá sok azt, hogy a pol gár
az al kot mány jo gi pa nasszal ala nyi jo gai ér -
vé nye sí té sé nek kul csát kap ta kéz hez, és ezzel 
az al kot mány bí rás ko dás ban is új kor szak
ve szi kez de tét, leg alább ilyen egy ér tel mû -
ség gel jut tat ják ér vény re en nek vi szony la -
gos sá gát. Itt még csak nem is arra kell gon -

5 IV/2532/2012. AB-vég zés (2012. má jus 22.).
6 Ger rit MANS SEN: Sta ats recht II. Grund rech te. Mün chen,

C. H. Beck, 2007, 251. p.
7 BVerf GE 53, 30 (48); BVerf GE 105, 17 (29). Axel 

HOP FAUF: Art. 93 GG. = SCHMIDT–BLE IBT REU–
HOF MANN–HOP FA UF: Kom men tar zum Grund ge setz,
11. Aufl., Rn. 195.

8 Az al kot mány bí rás ko dás nor ma tív kor lá ta i ról és ar ról,
hogy jog po li ti kai szük ség le tek mennyi ben ala poz hat ják
meg az alkot mány bíró ság köz ben já rá sát, lásd Her bert
BETH GE: Die ma te ri el len Ver fas sungsst re i tig ke it zwis chen
Ver fas sungs ge richts bar ke it und Fach ge richts bar ke it = 
Sta at, Ver wal tung und Rechtss chutz. FS für Wolf-Rü di ger
Schen ke zum 70. Ge burts tag, Hrsg. Wolf gang ROTH et.
al., Ber lin, Dunkck ler and Humb lot, 2011, 61–62. p.

9 Lásd az 5. szá mú láb jegy zet ben.
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dol ni, hogy az al kot mány jo gi pa nasz rend -
kí vü li jog or vos lat ként csak min den más
jog ér vé nye sí té si le he tõ ség ki me rí té se után
jö het szó ba. Az, hogy az egyé ni alap jog vé de -
lem nem az Al kot mány bí ró sá gon kez dõ dik, 
ha nem ép pen el len ke zõ leg, ez az el já rás csak
vég sõ so ron kap cso lód hat más igény ér vé -
nye sí té si me cha niz mu sok hoz, még nem ad
okot arra, hogy a pa naszt a szub jek tív jo gok
ér vé nye sí té sé re szol gá ló esz köz tá ron kí vül
he lyez zük el. An nál in kább éb reszt ké te lye -
ket eb ben a vo nat ko zás ban az a kö rül mény,
hogy a pa nasz ko ránt sem lesz el ér he tõ min -
den ki szá má ra, aki nek alap jog sé rel mét a
ren des bí ró sá gok nem vol tak ké szek or vo -
sol ni vagy ki kü szö böl ni. A be fo ga dás for -
mai és tar tal mi kri té ri u mai alap ján a pa na -
szo sok nak ko moly okot kell ad ni uk az AB
el já rá sá ra, amit rá adá sul szak sze rû en, jogi
kép vi se lõ út ján kell elõ ad ni uk.

A tör vény sze rint az al kot mány jo gi pa -
naszt a tes tü let két eset kör ben fo gad ja be: ha 
a pa nasz tár gya (1) alap ve tõ al kot mány jo gi
je len tõ sé gû kér dés vagy (2) bí rói dön tést ér -
dem ben be fo lyá so ló alap tör vény-el le nes ség. 
Az elsõ eset kör, amely szó sze rint kö ve ti a
né met sza bá lyo zást,10 egy ér tel mû en ob jek -
tív jog vé del mi funk ci ót tölt be: az AB az el -
já rás okát ele ve nem a pa na szos, ha nem az al -
kot mány jog ol da lán ke re si, kö vet ke zés kép -
pen el já rá sá nak cél ja sem az érin tett alap ve tõ 
jo gá nak ki kény sze rí té se, ha nem al kot mány -
jo gi kér dé sek tisz tá zá sa. Az Alkotmány -
bírósághoz ve ze tõ má sik út már szub jek tív
jel le gû, mi vel a tes tü let a pa na szos ügyé ben
ho zott bí rói dön tés re fó ku szál. Ész re kell
azon ban ven ni, hogy nem ön ma gá ban az
alap jog sé re lem és még csak nem is egy ér tel -
mû en – mi ként a né met sza bá lyo zás ban11 –
annak sú lya ala poz za meg a be fo ga dást, ha -
nem, aho gyan azt az AB kö zel múlt ban meg -
ho zott dön té se is iga zol ja, az a kér dés, hogy

az in dít vány nak eset le ge sen helyt adó dön -
tés ki hat hat-e az ala pul fek võ ügy ben
szü le tett bí ró sá gi ha tá ro zat ra.12 Ma gya rán,
az AB fi gyel me nem arra irá nyul, hogy dön -
té sé tõl vár ha tó-e a pa na szos alap jo gok ál tal
biz to sí tott jogi po zí ci ó já nak hely re ál lí tá sa,
ha nem arra, hogy el já rá sa meg vál toz tat hat -
ja-e po ten ci á li san az ala pul fek võ ügy ben
szü le tett bí ró sá gi ha tá ro zat jogi stá tu sát. En -
nek fon tos kö vet kez mé nye, hogy az AB
csak azért fel te he tõ leg nem töri majd át ren -
des bí ró sá gi íté le tek jog ere jét, hogy a pa na -
szos nak er köl csi elég té telt nyújt son.

Ér té kel he tõ szub jek tív jog vé del mi ga ran -
ci a ként az az elõ írás is, amely a for mai és tar -
tal mi be fo ga dá si kri té ri u mok tel je sü lé se ese -
té re a pa nasz ér de mi el bí rá lá sát kö te le zett -
ség ként (és nem le he tõ ség ként) fo gal maz za
meg az AB szá má ra.13 E kö te le zett ség a pa -
na szos ol da lán ala nyi jog ként je lent ke zik, a
nor ma tív fel té te lek tel je sü lé sé vel igé nye ke -
let ke zik arra, hogy ügyét az AB ér dem ben
el dönt se. A fent írt be fo ga dá si fel té te lek ho -
má lyos tar tal ma azon ban olyan szé les sze -
lek ci ós le he tõ sé get biz to sí t az AB szá má ra,
amely en nek az ala nyi jog nak az ér vé nye sü -
lé sét alig ha te szi szá mon kér he tõ vé. Nyil -
ván va ló, hogy erre egyéb iránt ki kény sze rí -
té si me cha niz mus sem áll ren del ke zés re, ez
azon ban még nem je len t fel ha tal ma zást az
ön ké nyes jog al kal ma zás ra. Az AB en nek
vád ját csak úgy tud ja el ke rül ni, ha a pol gá -
rok szá má ra is át lát ha tó dog ma ti ká val, ko -
he rens ér tel me zés sel dol go zik. Ed di gi gya -
kor la tát fi gye lem be véve, e te kin tet ben nem
ha la d jó úton. Annak el le né re, hogy a tör -
vény nem ki me rí tõ, csak rö vi dí tett in do ko -
lást kér, a pa nasz be fo gad ha tó sá gá nak kér dé -
se nem in téz he tõ el pél dá ul az zal a meg jegy -
zés sel, hogy „az AB nem ész lelt bí rói dön tést
ér dem ben be fo lyá so ló alap tör vény-el le nes -

10 Lásd § 93a (2) a) BVerfGG.
11 E sza bály né met sza bá lyo zás ban ta lál ha tó pár ja arra az

eset re te remt be fo ga dá si kö te le zett sé get, ha a pa na szos
az Alkot mány bíró ság ér de mi dön té sé nek hi á nyá ban kü -
lö nö sen sú lyos hát rányt szen ved ne. Lásd § 93a (2) b)
BVerfGG.

12 Az Alkot mány bíró ság IV/1206/2012. AB-vég zé se az -
zal az in do ko lás sal uta sí tot ta vissza a pa naszt, hogy „[a
tá ma dott dön té sek] al kot má nyos sá gi szem pon tú fe lül -
bí rá la tá tól [a pa na szos] hely ze té nek vál to zá sa nem vár -
ha tó, az ügy ér de mi meg ol dá sá ra pe dig az al kot mány -
bí ró sá gi dön tés nek ki ha tá sa nem len ne”.

13 Abtv. 29. § és Ügy rend 30. § (1) bek.



sé get”, mint aho gyan egy nem rég meg szü le -
tett ha tá ro zat ban áll.14

A be fo ga dás kor lá ta i ként je lent ke zõ res
iu di ca ta sza bá lyok is rend kí vül be szé de sek
az al kot mány jo gi pa nasz ob jek tív cél ki tû zé -
se szem pont já ból: itt ugyan is a tör vény ho zó 
az oszt rák sza bá lyo zás ból is mert – és a ma -
gyar AB ko ráb bi gya kor la tá tól sem ide gen –
ún. „Erg re i ferp rä mie” („a be fu tó ju tal ma”)15

meg ol dá sá val élve, rend kí vül rö vid re zár ta
az al kot mány el le nes nor má ból fa ka dó egye -
di alap jog sé rel mek or vos lá sá nak al kot -
mány bí ró sá gi fel ada tát. E sza bály ak kor ér -
vé nye sül, ami kor az AB pa nasz el já rás ban
meg sem mi sít egy nor mát va la mely alap jog
sé rel mé vel össze füg gés ben (ex nunc vagy pro
fu tu ro ha tállyal). Az AB e meg sem mi sí tõ
dön té se ket tõs jog ha tás sal jár: egy részt jog -
or vos lat hoz ve zet, mi vel meg nyit ja a per -
újrafelvétel le he tõ sé gét a nor ma megsem -
misítését kérõ pa na szos szá má ra, más részt
vi szont el zár ja az Al kot mány bí ró ság hoz
veze tõ utat min den ki más elõl, akik ugyan -
azon nor ma ál tal oko zott ugyan azon alap -
jog sé re le mé nek or vos lá sát kér nék a tes tü -
let tõl. Hi á ba van nak te hát még olyan sze -
mélyek, akik nek a nor ma al kal ma zan dó sá ga 
konk rét ügy ben alap jog sé rel met okoz,
ügye i ket már nem vi he tik az AB elé. A jog -
or vos lat ki zá ró lag annak ju tal ma, aki kez de -
mé nye zé sé vel el sõ ként ért cél ba, azaz a
konk rét nor ma kap csán elõ ször kez de mé -
nyez te az AB el já rá sát, hoz zá já rul va ezzel
a jog rend szer al kot mány el le nes nor mák tól
való meg tisz tí tá sá hoz.

Összeg zés kép pen el mond ha tó, hogy a
sze mé lyes alap jog sé rel mek hez kö tõ dõ in dít -
vá nyo zás még nem ál lít ja az Al kot mány bí -
ró sá got az egyé ni jog sé rel mek fel tét len or -
vos lá sá nak szol gá la tá ba. A sza bá lyo zás alap -
ján azon ban még nem lát juk, hova is mu tat

pon to san az al kot mány jo gi pa nasz irány tû je 
az ob jek tív-szub jek tív jog vé del mi ská lán, hi -
szen az anya gi jogi sza bá lyok nem te rem te -
nek kény szer pá lyát: az AB szé les moz gás tér -
ben húz hat ja meg az ala nyi jog vé de lem ha tá -
ra it, ki je löl ve ezzel az al kot mány jo gi pa nasz 
és egy út tal sa ját maga he lyét az alap jog vé de -
lem össze tett in téz mény rend sze ré ben.

E hely ke re sés so rán az AB nem sö tét ben
ta po ga tó zik. Olyan in téz ményt kell pá lyá ra
ál lí ta nia, amely nek tra di ci o ná lis gyö ke rei
több mint fél év szá zad ra nyúl nak vissza ab -
ban az or szág ban, amely nek alkotmány -
bíróságára min dig is vi szo nyí tá si pont ként
te kin tett, és amely ben a pa nasz a ma gyar
jog al ko tó szá má ra is min ta ként szol gá ló leg -
tel je sebb for má ját el nyer te.16 Alap pal vár ha -
tó ezért, hogy a tes tü let az in téz ményt a né -
met alkot mány bíró ság for mál ta je len tés tar -
tal má ra is te kin tet tel kel ti élet re.

Ki lá tá sok a Né met Szö vet sé gi
Alkot mány bíró ság gya kor la ta tük ré ben

Az al kot mány jo gi pa nasz szub jek tív-ob -
jek tív két ar cú sá ga az in téz mény meg je le né se 
óta fe szült sé gek kel teli, élénk dis kur zust tart 
fenn a né met jog tu do mány ban, amely nek
kép vi se lõi így fo lya ma to san tük röt tar ta -
nak a Né met Szö vet sé gi Alkot mány bíró -
ság (NSzAb) gya kor la tá nak.

Az ural ko dó vé le mény az al kot mány jo gi
pa naszt az ala nyi igény ér vé nye sí té si esz kö -
zök kö zött he lye zi el.17 A pa nasz szub jek tív
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14 IV/8/2012. AB-vég zés.
15 Wal ter BERKA: Die Grund rech te. Grundf re i he i ten und

Mens chen rech te in Ös ter re ich, Wien–New York, Sprin ger,
1999, 178. p. Az Alkot mány bíró ság ko ráb bi gya kor la ta
vo nat ko zá sá ban lásd er rõl: VIN CZE At ti la: Az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta az al kot mány el le nes par ko lá si ren de le tek
al kal maz ha tó sá gá ról. Jog ese tek Ma gya rá za ta, 2011/2.,
13. p., to váb bá SÓLYOM Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás
kez de tei Ma gyar or szá gon, Bu da pest, Osi ris, 2001, 61. p.

16 Je len ta nul mány ban nincs mód a ma gyar és a né met sza -
bá lyo zás össze ha son lí tá sá ra, még is fon tos tisz tá ban len -
ni az zal, hogy a két sza bá lyo zás ban fel fe dez he tõk lé nye -
ges, az al kot mány jo gi pa nasz ka rak te rét is meg ha tá ro zó
kü lönb sé gek. Né há nyat ki emel ezek kö zül: KOVÁCS

Krisz ta: Az al kot mány bí rás ko dás jö võ je, Fó rum, Fun da -
men tum, 2011/4, 75–77. p.

17 Lásd pél dá ul HOP FA UF: i. m., Rn. 195., Kon rad ZWE I -

GERT: Die Ver fas sungs besch wer de, Ju ris ten Zei tung,
1952/11, 321. p., Ek ke hard SCHU MANN: Ver fas sungs-
und Mens chen rechts besch wer de ge gen rich ter li chen Ents -
che i dun gen. Schrif ten zum Öf fent li chen Recht, Band 11, 
Ber lin, Dunc ker & Humb lot, 1963, 99–108. p., Ste fan
KORI OTH–Kla us SCHLA ICH: Das Bun des ver fas sungs ge -
richt, Mün chen, C. h. Beck, 2010, Rn. 272–273. p.



jog vé del mi funk ci ó ját az NSzAb is vissza-
 visszatérõen ar ti ku lál ja, nem csak az érin tett -
ség,18 illetve az alap jo gi jog ala nyi ság19 szi go -
rú meg kö ve te lé sé vel, ha nem az al kot mány -
jo gi pa nasz rend kí vü li jog or vos la ti jel le gét
hang sú lyo zó, olyan ál ta lá nos té te lek ki mon -
dá sá val, mi sze rint az al kot mány jo gi pa nasz
egy „spe ci á lis, vég sõ jog or vos la ti le he tõ ség a
pol gár ke zé ben”, ame lyet „a pol gár fel hív hat 
[alap ve tõ rang jel zés sel bíró] jo gai vé del mé -
re”.20 A pa nasz in di vi du á lis ka rak te rét a sze -
mé lyes érin tett ség és a pa nasszal ki lá tás ba
he lye zett ha té kony jog or vos lat mel lett az
in téz mény ke let ke zés tör té ne ti körülmé nye i -
vel is össze füg gés be hoz zák.21 Az in téz -
mény élet re hí vá sa ugyan is a II. vi lág há bo rú
után meg in dult de mok rá cia épí tés egyik leg -
je len tõ sebb ál lo má sa ként elválaszthatat -
lanul össze forrt a náci re zsim ide jé ben an nu -
lált em ber i jo gok vé del mé nek fo ko zott igé -
nyé vel. Bár a pa nasz nak vol tak olyan
el len zõi, akik az újabb jog or vos la ti fó rum -
ban az ala nyi jog vé de lem túl haj szo lá sát
lát ták, vé gül az a po li ti kai meg fon to lás
gyõ zedelmeskedett, hogy a pol gá rok alap -
ve tõ jo gá nak vé del mét nem le het túlzásba 
vin ni.22 Az egyé ni jog vé de lem nyomaté -
kaként ér té kel he tõ az is, hogy e jog ér vé nye -
sí té si for ma 1969 óta min den kit meg il le tõ
ala nyi jog ként sze re pel a né met alap tör -

vény ben.23 (Szem ben a ma gyar alaptörvény-
 nyel, amely az al kot mány jo gi pa naszt annak 
in téz mé nyes ol da lá ról ra gad ja meg, és csu -
pán az AB ha tás kö rei kö zött em lí ti.)

Nem kel lett hosszú évek al kot mány bí ró -
sá gi gya kor la tát ki vár ni ah hoz, hogy nyil -
ván va ló vá vál jon, az al kot mány jo gi pa nasz
je len tõ sé ge messze túl mu tat azon, hogy az Al -
kotmánybíróság – meg ala po zott pa nasz ese -
tén – köz ben jár az in dít vá nyo zó ügyé ben. Az
al kot mány jo gi pa nasz amel lett, hogy alap -
jog sér tõ köz ha tal mi ak tu sok meg sem mi sí té -
sé hez ve zet („ka su is tis cher Kas sa ti on sef fekt”),
rend kí vül fon tos sze re pet ját szik az alap jo -
gok tar tal má nak ki bon tá sá ban, je len té sük
konk re ti zá lá sá ban is, ezzel fej lesz ti az al kot -
mány jo got, és alap jo gi szem lé let re ne ve l („ge -
ne rel ler Edu ka ti on sef fekt”).24 Az Alkot mány -
bíró ság sza va i val élve: „az al kot mány jo gi pa -
nasz nem csak az alap tör vény ben rög zí tett
egyé ni jogi po zí ció ki kény sze rí té sét szol gá ló
jog or vos lat, ha nem egy út tal az ob jek tív al -
kot mány jog spe ci á lis jog vé del mi esz kö ze.”25

A két funk ció pár hu za mos je len lé te csep -
pet sem fe szült sé gek tõl men tes. Míg ugyan is 
a jog tu do mány és a tár sa da lom e jog ér vé nye -
sí té si me cha niz mus hoz – a fent ír tak sze rint –
szo ro san hoz zá kap csol ja a ha té kony jog or -
vos lat ké pét, az NSzAb alig-alig tû nik fel
olyan sze rep kör ben, amely e vá ra ko zást
meg ala poz ná. A gya kor lat tük ré ben sok kal
in kább fest he tõ le egy olyan alkot mány -
bíró ság képe, amely alig ha kí ván ja fe lül vizs -
gá la ti fó rum ként fenn tar ta ni a jo ga ik ki -
kény sze rí té sét váró pol gá rok be lé fek te tett
lan ka dat lan bi zal mát,26 ám an nál in kább kí -
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18 Lásd a 7. szá mú láb jegy zet nél.
19 Az alap jo gi jog ké pes ség szi go rú vizs gá la tá hoz lásd pél -

dául: BVerf GE 21, 362 (373); 45, 63 (79); 31, 314 (322); 1,
208 (226), illetve a skk. láb jegy zet ben.

20 Lásd „spe zi fis cher Rechts be helf” (BVerf GE 4, 27 [30]; 6, 45
[49]); „au sor dent li cher Rechts be helf” (BVerf GE 49, 252
[258]), BVerf GE 33, 247 (258).

21 Lásd Ra i ner WAHL: Ver fas sungs rechtsp re chung als knap -
pes Gut, Ju ris ten Ze i tung, 1996/23, 1140. p.

22 A po li ti kai dön tés ho za ta li fo lya ma tot elem zi Sa bi ne
HAIN: Die In di vi du al ver fas sungs besch wer de nach Bun -
des recht, Ba den-ba den, No mos Ver lags ge sells chaft, 2002, 
91. p. A be ve ze tés mel lett és el le ne szóló ér vek hez lásd
még: VISSY Be at rix: Alap jo gi bí rás ko dás, avagy ki nek
a fel ada ta le gyen az alap ve tõ jo go kon esett egyé ni jog sé rel -
mek or vos lá sa? = A XXIX. Or szá gos Tu do má nyos Di ák -
kö ri Kon fe ren cia Ál lam- és Jog tu do má nyi Szek ci ó já nak
Díjnyer tes dol gozatai, szer k. KIRÁLY Mik lós–VARGA

 István, Bu da pest, ELTE Eöt vös Ki adó, 2011. 141,
169–171. p.

23 Jo chen ROZEK: Abs chi ed von der Ver fas sungs besch wer de
auf Ra ten? Die Zwe i te Se nat des BVerfG, die Ver fas sungs -
besch wer de und der in di vi du el le Grundrechts schutz. De uts -
ches Ver wal tungsb latt, 1997/8. 520. p.

24 BVerf GE 33, 247 (259); ZWE I GERT: i. m., 21. p.; SCHU -

MANN: i. m., 112., 118. p.; Erich KAUF MANN: Die
Gren zen der Ver fas sungs ge richts bar ke it, Ve röf fent li chun -
gen der Ve re i ni gung der De uts chen Sta ats rechts leh rer.
9,. Ber lin, Wal ter de Gru y ter, 1952, 4. p.

25 BVerf GE 45, 63 (74); 51, 130 (139).
26 2011-ig be zá ró lag 187 188 al kot mány jo gi pa nasz ér ke -

zett a tes tü let hez, ez át la go san évi 6000 in dít ványt je len t.
(http://www.bun des ver fas sungs ge richt.de)



ván fog la la tos kod ni azok kal az ügyek kel,
ame lyek bõl az al kot mány jog nak is hasz na
szár ma zik. Ez a sze rep fel fo gás ve ze ti a tu do -
mány kép vi se lõ i nek je len tõs ré szét arra az
ál lás pont ra, hogy az ob jek tív jog vé del mi
funk ció gya kor lat ban maga alá gyû ri az al -
kot mány jo gi pa nasz nak tu laj do ní tott szub -
jek tív jog vé del mi je len tõ sé get.27 Mi több, az
NSzAb dön té se i nek olyan ol va sa ta is van,
mi sze rint a tes tü let ma már oly mér ték ben
szo rít ja hát tér be az al kot mány jo gi pa nasz
jog or vos la ti funk ci ó ját, hogy az in téz mény
csak el já rá si ér te lem ben kü lön bö zik a po pu -
lá ris ak ci ó tól.28 Míg te hát az NSzAb a for -
mai kö ve tel mé nyek szi go rú vizs gá la tá val a
konk rét alap jog sé rel mek szint jén tart ja el já -
rá sát, ma te ri á lis ér te lem ben a pa na szos nem
sa ját jo ga i nak ér vé nye sí tõ je, ha nem az ob -
jek tív ér te lem ben vett al kot má nyos ság fe le -
lõs õr zõ je.29 

Az al kot mány jo gi pa nasz ala nyi jog vé -
del mi je len tõ sé gét alap ve tõ en ás sák alá az
NSzAb be fo ga dá si fel té te le ket vizs gá ló dön -
té sei, ame lyek egy re job ban be szû kí tik, ér -
de mi el bí rá lás hoz ve ze tõ fo lyo sót. Itt nem
ön ma gá ban azt éri kri ti ka, hogy a tes tü let
össze tett szû rõ me cha niz mus sal dol go zik.
A pa na szok már-már fel dol goz ha tat lan szá -
ma miatt szé les kör ben el fo ga dott, hogy az
al kot mány jo gi pa nasz egy  „szû kös jó szág”
(„knap pes Gut”),30 amit nem le het a ki sebb je -
len tõ sé gû, ke vés bé meg ala po zott alap jog sé -
rel mek vizs gá la tá ra el vesz te get ni.31 Ép pen

ezért az iro da lom alap ve tõ en nem a tör vé -
nyi kor lá tok szi go rú ér tel me zé sé ben lát ja
el vesz ni az in di vi du á lis jog vé del mi funk ci ót, 
ha nem az ér de mi el bí rá lás eset le ges sé gé ben,
va la mint az olyan hoz zá adott kor lá tok ban,
ame lyek már sem mi lyen tör vé nyi sza bály -
ból nem ve zet he tõk le, még is a jogérvénye -
sítés aka dá lyát ké pe zik. Plasz ti kus pél dá ja
en nek az, ami kor az NSzAb azért uta sít ja
vissza a pa nasz be fo ga dá sát, mert a ren des bí -
ró sá gi el já rás ban nem ta lál ja al kot mány jo gi
ér ve lés nyo ma it.32

Exp li ci te szem be ál lít ja egy más sal a két
funk ci ót az NSzAb azok ban az ese tek ben,
ami kor az ob jek tív cél ki tû zést a pa nasz
olyan lé nye gi vo ná sa ként ke ze li, amely nek
hi á nya annak el le né re vá lik a ha té kony jog -
or vos lat-ke re sés kor lát já vá, hogy a pa na -
szos nak a meg tá ma dott ak tus sú lyos alap -
jog sé rel met okoz. (Pe dig a pa na szos ál tal el -
szen ve dett „kü lö nö sen sú lyos hát rány” a
tör vény sze rint ön ma gá ban is meg ala poz za
az NSzAb el já rá sát.)33 Jól szem lél te ti ezt a
fel fo gást az az eset, ami kor az in dít vá nyo zó
egy már ha tá lyon kí vül he lye zett nor mát tá -
mad meg, de pa na sza vissza uta sí tás ra ke rül
azon az ala pon, hogy az al kot mány jo gi pa -
nasz ob jek tív jog vé del mi funk ci ó ja nem tá -
maszt ja alá egy már ha tá lyát vesz tett nor ma
al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá nak szük sé -
ges sé gét, és ezzel össze füg gés ben a konk rét
ügy ben szü le tett íté let jog ere jé nek át tö ré -
sét.34

Még árul ko dób bak az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció el sõd le ges sé ge szem pont já ból
azok a dön té sek, ame lyek be fo ga dott és
meg ala po zott nak is ta lált pa nasz ese té ben
sem ve zet tek az egyé ni jog sé re lem orvoslá -
sához. Ti pi kus eset kö re en nek az, ami kor
az NSzAb meg ál la pít ja a pa na szos konk rét
ügyé ben al kal ma zott nor ma alkotmány -
ellenességét, ám azt a jog biz ton ság vé del me
vagy más meg fon to lás ból csak pro fu tu ro ha -
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27 Lásd  pél dá ul Ec kart KLEIN: Zur ob jek ti ven Funk ti on der 
Ver fas sungs besch wer de, Die Öf fent li che Ver wal tung,
1982/19.; Jo chen ROZEK: i. m.; Tho mas KRE U DER:
Pra xisf ra gen zur Zu läs sig ke it der Ver fas sungs besch wer -
de, Neue Ju ris tis che Wo chensch rift, 2001/177.; Chris -
tian PES TA LOZ ZA: Die ech te Ver fas sungs besch wer de,
 Berlin, De Gru y ter Recht, 2006, 22. p.; KORI OTH–
SCHLA ICH: i. m., Rn. 274–278.; Rü di ger ZUCK: Das
Recht der Ver fas sungs besch wer de, Mün chen, C. H.
Beck, 2006, 27–34. p. El len té tes ál lás pon ton van a gya -
kor lat tük ré ben pél dá ul: Ernst BEN DA–Ec kart KLEIN–
Oli ver KLEIN: Ver fas sungsp ro zess recht, C. F. Mül ler,
2012, 187–189. p.

28 KLEIN: i. m., 803–804. p.
29 Uo.
30 Ernst BENDA: Rich ter im Rechtss ta at, De uts che Rich ter -

ze i tung, 1959, 364. p.; WAHL: i. m., 1137 p. skk.
31 Uo.

32 BVerf GE 112, 50 (62f.), kri ti ká ját lásd: PES TA LOZ ZA:
i. m. 30. p.; KORI OTH–SCHLA ICH: i. m., Rn. 248–249.

33 Lásd a 10. szá mú láb jegy zet ben.
34 Lásd az NSzAb ún. „Kla ges top” dön té sét: BVerf GE 33,

247. KLEIN: i. m., 798. p.



tállyal sem mi sí ti meg.35 (Erre egyéb iránt a
ma gyar al kot mány bí ró sá gi tör vény ki fe je -
zett fel ha tal ma zást is ad.)36 Ez az eset kör jól
szem lél te ti, hogy a két funk ció ko ránt sem
min dig fér meg egy más mel lett, azok ban az
ese tek ben pe dig, ami kor konk rét ügy ben
egy más nak fe szül nek, az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció ke rül ki gyõz te sen.

Az sem pél da nél kü li, hogy az NSzAb
annak el le né re a pa nasz el bí rá lá sa mel lett
dönt, hogy tu do má sá ra jut a pa na szos idõ -
köz be ni el ha lá lo zá sa,37 de fel idéz he tõ a né -
met gya kor lat ból olyan eset is, ami kor az
alkot mány bíró ság a pa nasz vissza vo ná sa el -
le né re is le foly tat ta az el já rást.38 A pa nasz
ilye tén el ol dá sa az in dít vá nyo zó tól alig ha -
nem csa kis az ob jek tív jog vé del mi funk ci ó -
val iga zol ha tó.

Az al kot mány jo gi pa nasz in di vi du á lis
jog vé del mi jel le gé nek fe lül írá sa kéz a kéz -
ben jár e jog or vos lat „rend kí vü li” jel le gé nek
egy re szi go ro dó ér tel me zé sé vel.39 A jog or -
vos lás ban mu ta tott egy re tu da to sabb vissza -
fo gott ság gal az NSzAb azt jut tat ja ki fe je zés -
re, hogy az al kot mány jo gi pa nasz az alap -
jogok bí rói tí pu sú vé del mét nem dup li kál ja,
ha nem dif fe ren ci ál ja. Az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció el sõd le ges sé gé nek ér vé nye sí té -

se eb ben a meg kö ze lí tés ben te hát a ren des bí -
ró sá gok vi szo nyá ban fenn ál ló, funk ci o ná lis
el ha tá ro ló dás meg nyil vá nu lá sa,40 annak ér -
vény re jut ta tá sa, hogy az alkot mány bíró ság
más al kot má nyos szer vek tõl el kü lö nü lõ, sa -
já tos funk ci ó val és fe le lõs ség gel bír a jog ál la -
mi rend meg õr zé sé ben.

***

Az in di vi du á lis alap jog vé de lem tér nye ré -
sé re szá mí tók nak te hát szá mol ni uk kell az -
zal, hogy a ha tá lyos sza bá lyo zás és a re fe ren -
cia pont nak szá mí tó né met gya kor lat tük -
rében az al kot mány jo gi pa nasz nak nem
im ma nens funk ci ó ja az in di vi du á lis jog sé rel -
mek or vos lá sa. Bár e spe ci á lis jog ér vé nye sí -
té si me cha niz mus – az AB sze rep fel fo gá sá tól 
ko ránt sem füg get len mér ték ben – tar to gat
az ala nyi jog vé del met ki tel je sí tõ hoz zá adott
ér té ket, ha té kony sá gát nem le het a ren des
jog or vos la ti fó ru mok ra irány adó mér cé vel
mér ni. A szub jek tív jog vé de lem tér nye ré sé -
nek esé lye it rá adá sul arra fi gye lem mel ér de -
mes la tol gat ni, hogy a mind ez idá ig nor mák 
abszt rak ci ós szint jén bí rás ko dó ma gyar tes -
tü let nek az ob jek tív jog vé del mi sze rep kör
nyújt kom fort ér ze tet.
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35 Lásd pél dá ul: „Sport wet ten mo no pol” – BVerf GE 115,
276, kri ti ká ját lásd: PES TA LOZ ZA: i. m., 33. p. A vo nat -
ko zó gya kor la tot elem zi: Ro man SEER: Die Un ve re in -
bar ke it serk lä rung des BVerfG am Be is pi el se i ner Recht -
sprechung zum Ab ga ben recht. Neue Ju ris tis che Wochen -
schrift, 1996, 285. p.

36 Abtv. 45. § (4) bek.
37 Jo chen RAU BER: Karls ru he se hen und ster ben: Ver fas -

sungsp ro zes su a le Prob le me beim Tod des Besch wer de füh -
rers im Ver fas sungs besch wer de ver fah ren, Die Öf fent li che
Ver wal tung, 2011/16, 637–645. p.

38 BVerf GE 98, 218. Lásd BENDA–KLEIN–KLEIN: i. m.,
188. p.

39 KORI OTH–SCHLA ICH: i. m. Rn. 244., BENDA–KLEIN–

KLEIN: i. m., 238. p.

40 BVerf GE 94, 166; 49, 252 (259). HESSE: Funk ti o nel le
Gren zen der Ver fas sungs ge richts bar ke it. = Kon rad HES SE

Aus ge wähl te Schrif ten, hrsg. Pe ter HÄBER LE–Ale xan der
HOL LER BACK, He i del berg, C. F. Mül ler Ju ris tis cher
Ver lag, 1984, 311–322. p.
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Az in di vi du á lis alap jog vé de lem ki lá tá sai az al kot mány bí rás ko dás ban

A ma gyar alap jo gi bí rás ko dás el múlt két év ti ze dé nek in téz mé nyi sze rep osz tá sá ban a nor mák
szint jén moz gó Alkot mány bíró ság alap jog vé dõ funk ci ó ja mind vé gig absztrakt- objektív sí kon ma -
radt. Az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá nak le he tõ sé gét is ma gá ban hor do zó, „nem va ló di” al kot -
mány jo gi pa nasz hoz ugyan kap cso ló dott ala nyi jog vé del met biz to sí tó jog or vos la ti funk ció, ez a
ha tás kör azon ban ré szint a po pu lá ris ak ci ók, ré szint az Alkot mány bíró ság sze rep fel fo gá sa miatt a
tes tü let mû kö dé sé nek hold ud va rá ban ma radt. Az egye di alap jog sé rel mek or vos lá sá nak fel ada ta így 
mind vé gig a ren des bí ró sá gok ke zé ben ma radt. A po pu lá ris ak ció el tör lé se vissza szo rít ja az Alkot -
mány bíró ság sze rep vál la lá si le he tõ sé gét az ob jek tív jog rend al kot má nyos sá gá nak vé del mé ben, a
„cse ré be” be ve ze tett, jog ér tel me zés re is ki ter je dõ va ló di al kot mány jo gi pa nasz vi szont min den ed -
di gi nél szé le sebb utat nyit a tes tü let szá má ra az egye di ügyek ben el szen ve dett jog sé rel mek or vos lá -
sá ban. A ta nul mány arra ke re si a vá laszt, hogy e ré gi-új egyé ni jog ér vé nye sí té si esz köz (ti. az al kot -
mány jo gi pa nasz) szub jek tív jog vé del mi ele me i tõl mennyi ben vár ha tó az al kot mány bí ró sá gi
alap jog vé de lem funk ci o ná lis meg úju lá sa. A szer zõ az al kot mány jo gi pa nasz ma gyar sza bá lyo zás -
ban ki raj zolt konst ruk ci ó ja és az arra rá ve tí tett né met je len tés tar ta lom meg vi lá gí tá sá ban arra a kö -
vet kez te tés re jut, hogy e jog ér vé nye sí té si me cha niz mus je len té sét és je len tõ sé gét ko ránt sem le het
az in di vi du á lis jog vé de lem hé zag men tes biz to sí tá sá ban lát ni.



KOI GYU LA

Köz igaz ga tás-tu do mány
és me to do ló gia1

A fo gal mak kulcs sze re pé rõl

Me to do ló gi ai elõ kér dé sek –
A fo gal mak sze re pe a jog ban

és a köz igaz ga tás ban

Ná lunk a köz igaz ga tás tu do má nya zöm -
mel a köz igaz ga tá si jo gi as szem lé le tû tu do -
mány mû ve lést és a jo gi as szem pon tú nar ra -
tí va kí nál ta pers pek tí va ál tal ke ret be fog lalt
vi lág szem lé le tet je len ti. A mód szer rõl2, de
kü lö nös kép pen a tu do má nyos mód sze rek -
rõl ál ta lá ban3 ér te kez ni min dig is va la mi fé le
fel ada ta volt a tu do mány mû ve lõ i nek. Kü lö -
nö sen éle sen jön elõ ez a prob lé ma a ki sebb
(PhD), avagy a na gyobb tu do má nyos fo ko -
zat (DSc) meg szer zé sé re irá nyuló ér te ke zés
(mo no grá fia) írá sa ese té ben, de egyes alap -
vetõ mód sze re ket (szak iro da lom-ku ta tás,

for rás ke ze lés) és tech ni ká kat (bib li og rá fi ai
hi vat ko zás sza bá lyai, sta tisz ti kai alap is me -
re tek és mind ezek kor rekt al kal ma zá sa),
va la mint er köl csi kö ve tel mé nye ket (plá gi -
um men tes ség) már gya kor la ti lag a BSc és az
MSc dip lo mák (illetve az egy sé ge sen öt-, il le -
tõ leg hat esz ten dõ nyi kép zett sé get és vég -
zett sé get ta nú sí tó jo gász- és or vos dip lo ma)
meg szer zé sé re irá nyuló szak dol go zat meg -
írá sa so rán is for ma sze rû en kell, vagy kel le -
ne tud ni al kal maz ni uk a fel sõ ok ta tá si kép -
zés ben részt ve võk nek. Ezek a kö ve tel mé -
nyek már a fel sõ ok ta tá si kép zé sek adott
fél éve i ben rend sze re sí tett év fo lyam dol go za -
tok so rán is ér vé nye sí ten dõ ek. Meg jegy zen -
dõ azon ban, hogy a kü lön fé le kép zé sek so -
rán kü lön fé lék a ki tû zött cé lok is e té ren.4

Köz tu dott, hogy sem a jogi, sem a köz igaz -
ga tá si fel sõ ok ta tá sunk nem ad elég sé ges fun -
da men tu mot ah hoz, hogy akár csak a szak -
dol go za tok szint jén mód szer ta ni lag meg ala -
po zott mû vek szü let hes se nek. Ha õszin ték
aka runk len ni, sem a kez dõ (köz igaz ga tá si)
jo gász ok ta tók5, sem a kez dõ (köz igaz ga tá si) 
jo gász ku ta tók nem kap nak túl sok le he tõ sé -
get arra, hogy ku ta tás-mód szer ta ni ismere tei -
ket fej lesszék, illetve ke vés az olyan va ló di
pro fesszor, aki tõl mód szer tant ta nul hat ná -
nak. Nem sok meg ol dást kí nál a szak iro da -
lom sem. Vé gig vi ve az ed dig elem zett lo gi -
kai szá lat, ha a gra du á lis kép zé sek zá ró dol -
go za ta it, szak dol go za ta it te kint jük, van a
té ma kör mód szer ta ná nak némi csekély iro -
dal ma.6 Vi szony lag rit ka, és csak ide gen

1 A ta nul mány le zár va 2011. szep tem ber 1-jén.
2 A böl cse let tu do má nyi mód sze rek (jog tu do mányt amúgy 

ke vés re tar tó) ko rai klasszi ku sa: René DES CAR TES: Dis -
co urs de la mét ho de, Le y den, Jean Ma i re, 1637.

3 Egy, a jog tu do mánnyal az át lag nál töb bet fog lal ko zó ál -
ta lá nos tu do mány me to di kai mû: Mor ris R. COHEN–Er -
nest NAGEL: An Int ro duc ti on to Lo gic and Sci en ti fic Me -
thod, Ox ford, Si mon Pub li ca ti ons, 2002. Egyéb iránt a
jog tu do mány és a mód szer tan kap cso la ta nem mi nõ sül
túl ku ta tott té má nak, csu pán né hány ilyen irá nyult sá gú
mun ká ra le het sé ges utal ni: Walt her BURCK HARDT: Me -
thode und Sys tem des Rechts, Zü rich, 1936. Az újabb né met
tu do má nyos ered mé nyek kö zül: Cla us-Wil helm CANA -

RIS–Karl LARENZ: Met ho den leh re der Rechts wis sens chaft,
Ber lin, Tas chen buch, 2009. A jog és az el mé let kép zés
(utób bi a me to do ló gi á val rész ben ro kon) össze ve té se egy 
igen je len tõs ha zai el mé le ti mun ká ban: SAJÓ And rás:
Kri ti kai ér te ke zés a jog tu do mány ról, Bu da pest, Aka dé mi ai 
Ki adó, 1983, 104–126. p. A köz igaz ga tás-el mé let és az el -
mé let kép zés össze füg gé se i nek gya kor la ti lag elsõ, és el ed -
dig tu do má sunk sze rint egyet len ha zai vizs gá la ta egy új
tan könyv ben: SZA MEL Ka ta lin: A köz igaz ga tás-el mé let fo -
gal ma. A tu do má nyos gon dol ko dás és az el mé let kép zés =
SZA MEL Ka ta lin: Köz igaz ga tás-el mé let, egye te mi jegy zet
(a mes ter kép zés szá má ra), Bu da pest, Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar, Köz igaz ga tá si
Tan szék, 2010, 7–10. p.

4 Az ál ta lunk is mert szak le írá sok kö zül e te kin tet ben a leg -
am bi ci ó zu sabb az ELTE Böl csé szet tu do má nyi Kar el mé -
le ti nyel vé szet MSc-szak, ahol is ki fe je zett cél ki tû zés,
hogy a hall ga tók al kal mas sá vál ja nak nem zet kö zi pub li -
ká lás ra, ez azon ban mód szer ta ni is me re tek nél kül csak
hiú áb ránd. Más pél dát a ma gyar fel sõ ok ta tás ban az ilyes -
faj ta kö ve tel mény tá masz tás ra nem tu dunk hoz ni.

5 Gya kor la ti lag a jogi fel sõ ok ta tás ba új on nan be lé põ ok ta -
tók pe da gó gi ai is me re tek nél kül kez dik el te vé keny sé gü -
ket, és ezen tu dás meg szer zé se az élet pá lya so rán fi no -
man szól va is igen eset le ges jel leg gel tör té nik.

 6 A tárgy kör alig ha fe lül múl ha tó, gon do lat éb resz tõ, de
még a sze mé lyi szá mí tó gé pek és a vi lág há ló kora elõtt ké -
szült („író gép re op ti ma li zált”), ezért tech ni ka i lag tel je sen 
el avult (illetve e szem pont ból ele ve nem a ha zai kö ve tel -
mé nyek hez al kal maz ko dó) klasszi kus össze fog la lá sa:
Um ber to ECO: Ho gyan ír junk szak dol go za tot?, Bu da pest, 



nyel ve ken hoz zá fér he tõ a dok to ri (PhD) ér -
te ke zé sek ké szí té se so rán is al kal maz ha tó
mód szer ta ni se géd könyv,7 illetve az olyas fé -
le mun ka, amely az MSc- és a PhD-fo ko zat
el nye ré se ér de ké ben írt dol go zat meg írá sát
se gí ti elõ,8 per sze ezek sem jogi vagy köz -
igaz ga tás-tu do má nyi jel le gû ek, ha nem csu -
pán be ve ze tõk. Ki fe je zet ten a ku ta tói szin tet 
cé loz za meg Earl Bab bie ne ve ze tes kuta -
tás-mód szer ta ni mo no grá fi á ja.9 A mun ka in -
kább szo ci o ló gu sok szá má ra hasz nos (az õ
prob lé má ik ra író dott), de fel dol goz né hány
ál ta lá nos jogi te ma ti kát is.10

Fon tos e kör ben szól ni a tu do má nyos
kuta tás mû faj el mé let (ang.: gen re the o ry)
tárgyá ba tar to zó prob lé má i ról. A köz igaz -
ga tás-tu do mány ban, akár csak a leg több tár -
sa da lom tu do mány ban, el kép zel he tõ könyv -
is mer te tés (és al tí pu sai)11, ta nács ko zás is mer -
te tés, nek ro lóg12, kon fe ren cia-elõ adás írá sos
vál to za ta, ta nul mány, könyv fe je zet, tan -
könyv13, illetve kis- és nagy mo no grá fia14.
Ti pi ku san jogi mû faj a jog sza bály-is mer te -
tés, a jo ge set-is mer te tés és a kom men tár írás,
eze ket a köz igaz ga tá si jog is is me ri. Jog sza -
bály in do ko lá sa csak ak kor so rol ha tó a jo gi
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Gon do lat, 1991. Né hány ha zai be ve ze tõ jel le gû anyag:
BER TÁ NÉ NÉMETH Ág nes: Az iro da lom ku ta tás tól a hi -
vat ko zá sig. Hall ga tói se géd let, Pécs (Pé csi Tu do mány -
egye tem Könyv tá ra 4), 2002.; MAJO ROS Pál: Ku ta tás -
mód szer tan, avagy ho gyan ír junk gyor san jó dip lo ma mun -
kát? Mód szer ta ni tan anyag a gaz da sá gi fel sõ ok ta tás hall ga tói
szá má ra, Bu da pest, Nem ze ti Tan könyv ki adó, 1997.

 7 
   

 8 

 9 Earl BAB BIE: A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás gya kor la ta,
Bu da pest, Ba las si Ki adó, 2008.

10 Ezek az aláb bi eset ta nul má nyok: A „há rom szo ros csa -
pás” tör vény ha tá sa; A nemi erõ szak kal kap cso la tos igaz -
ság szol gál ta tás re form ja; A há zas sá gon be lü li bán tal ma -
zá sok meg elõ zé se; Egy szak mai eti kai kó dex; Két eti kai
vita; Ha lál bün te tés és el ret ten tés; Tea há zi bo nyo dal mak.
Uo., 400–401, 402–403, 403, 403–404, 406–407, 541,
541–543. p.

11 Ilyen a jog tu do mány ban egy kor be vett, mára szin te ki -
halt an no tá ció; a ti pi kus könyv is mer te tés ként jel le mez -
he tõ re cen zió; és – jobb el ne ve zés nem lé vén – a nagy -
recenzió. Az an no tá ció több nyi re rö vid (egy mû rõl
mi ni mum fél, ma xi mum egy ol da las) tö mör, de in for ma -
tív is mer te tés szin te ki zá ró la go san ide gen nyel vû köny -
vek rõl. Egy an no tá ci ós ro vat ban ná lunk mi ni mum fél -
tu cat nyi, de a ti zen ket tes szá mot át nem lépõ volt,
le he tõ ség sze rint mi ni mum há rom-, de ese ten ként akár
öt fé le ide gen nyel vû kö tet rõl il lett írni. Több nyi re egy
sze mély írja, de a nyel vi sok fé le ség miatt nem ki zárt,
hogy több szer zõ le het, ilyen kor ne vü ket az egyes an no -
tá ci ók alá szo kás oda ír ni. A re cen zió ma is je len van a
jog és a köz igaz ga tás tu do má nyos mû ve lé sé re sza ko so -
dott fo lyó ira tok ban. Klasszi kus eset ben a szer zõ pá lyá -
já nak is mer te té sé vel in dít a re cen zió. El he lye zi a mû vet
a pá lya ív ben, majd is mer te ti mi ni mum a fõbb meg ál la pí -
tá so kat, össze füg gé se ket (igé nye sebb re cen zens a sa ját
ref le xi ó it alá tá masz tó, avagy a mû rõl eszé be jutó pár hu -
za mok ra vo nat ko zó szak iro dal mat láb jegy zet ben adja,
de a jegy ze tes re cen zió is rit ku ló je len ség). A re cen zi ót
egy sze mély írja. Ki vé tel ez alól is van. Ilyen, ha egy mû

két vagy több jól el kü lö nít he tõ tárgy kört fog lal ma gá -
ban (pl. egy ün ne pi kö tet köz igaz ga tá si és gaz da sá gi jogi
ta nul má nyo kat kö zöl az an gol szász jog vi lág kö ré bõl an -
gol nyel ven, köz el egyen lõ arány ban), mert egy ilyen
spe ci á lis tu dás bir tok lá sa nem vár ha tó el egy kon ti nen tá -
lis jo gász re cen zens tõl. Ket tõ tõl már in kább. A nagy re -
cen zió af fé le el mé le ti se géd fo ga lom. Itt arra a rit ka eset re 
kell gon dol ni, mi kor egy nagy mo no grá fia (500 ol dal tól
több ezer ol da lig) pl. szá mos és kü lön fé le mû fa jú ta nul -
mányt kö zöl akár több ide gen nyel ven is, ame lyek nagy -
já ból azo nos mennyi ség ben osz la nak el, és a mû ismer -
tetése ki e mel ke dõ en fon tos ér dek. Ez eset ben a több
re cen zens ál tal írt nagy re cen zió kí vá na tos le het, hi szen
pl. ezer ol dal lel ki is me re tes el ol va sá sa akár fél év nyi
mun ka is le het egy ku ta tó szá má ra, és ez nem fel tét le nül
ha té kony. De per sze az is di csé re tes, ha egy nagy el mé le -
ti fel ké szült sé gû se ni or ku ta tó vagy ok ta tó vég zi a fel ada -
tot, pl. több nyel vû kon fe ren cia kö tet, vagy ki emel ke dõ
je len tõ sé gû és új is me re te ket hor do zó nagy mo no grá fia
ese té ben, a nagy re cen zi ó val se gít ve a ha zai tu do mány
szá má ra a meg is mer te tést. A nagy re cen zió ter je del me is
nagy, 10–20 ol dal kö zöt ti köz le mény is szó ba jö het.

12 A nek ro lóg nem min den ál lam ban szo ká sos. Az an gol -
szász és a fran ko fón köz igaz ga tás-tu do mány több nyi re
mel lõ zi az ilyes mit, a né met tu do má nyos ság ban is hát -
tér be szo rul a nek ro lóg, vagyis in kább csak ha zai mû ve -
lõk ese té ben al kal ma zott. Orosz or szág ban vi szont be -
vett do log. A ha zai köz igaz ga tás-tu do mány ban (de a
jog tu do má nyok ban is) a nagy kül ho ni mû ve lõk ha lá lá -
ról is szo kás nek ro lóg gal meg em lé kez ni (fõ képp, ha
MTA-ta gok is vol tak, vagy más okok ból kö tõd tek Ma -
gyar or szág hoz).

13 Ide ért ve az ide ig le nes tan se géd le tet, a tan se géd le tet, az
ide ig le nes egye te mi jegy ze tet, az egye te mi jegy ze tet.

14 Ná lunk (a mel lék le tek, mu ta tók nél kü li) a fõ szö ve get
ille tõen 150 ol dal és at tól na gyobb ter je del mû mun ka
szá mít mo no grá fi á nak (he lye sebb vol na va la mi nõ le -
ütés szá mot meg ál la pí ta ni, te kin tet tel arra, hogy az ív -
szá mo zás is csak ak kor cél ra ve ze tõ, ha tud juk, hogy
szer zõi vagy nyom dai ív rõl van-e szó, a ket tõ ugyan is
nem ugyan az). An gol szász te rü le te ken ese ten ként csak a 
szavak szá mát ad ják meg (pl. 150 000 szó). A nagy mo nog -
ráfia ki fe je zés hasz ná la ta nem csak ter je del mi, ha nem va -
la mennyi re mi nõ sé get is hor do zó ki fe je zés. A 400-500
ol dal fe let ti mun kák nál he lye sebb e ki fe je zést hasz nál ni
a mo no grá fia he lyett, de erre ki ala kult szo kás nin csen.



mû fa jok hoz, ha a szer zõ is mert (pl. Cse me gi 
Ká roly hí res in do ko lá sa a ké sõbb róla el ne -
ve zett 1878. évi Btk.-hoz), bár szer zõi jo gi -
lag a jog sza bá lyok, in do ko lá sok, bí ró sá gi és
hi va ta li for ma nyom tat vá nyok stb. nem es -
nek szer zõi jogi vé de lem alá. (Nem az in do -
ko lá sok ér té két vi tat juk te hát, ha nem a szer -
zõ be azo no sít ha tat lan sá ga okoz hat prob lé -
mát.) Ezek a ki fe je zet ten jogi mû fa jok igen
kö töt tek, és re zer vált stí lust kí ván nak meg.
Nyil ván va ló, hogy a ti pi kus jogi mû fa jok
más mód szer tant kí ván nak meg az ál ta lá nos
jog tu do má nyok kal (jog el mé let, jog szo ci o -
ló gia, jog tör té net stb.) szem ben, illetve az
egyes mû fa jok egy más hoz ké pest is. (Nyil -
ván va ló an a jog sza bá lyi kom men tár a bí rói
gya kor lat be mu ta tá sá ra kell, hogy fó ku szál -
jon több nyi re. Azon ban pél dá ul a jogalko -
tási célú ku ta tás et tõl el té rõ mód sze re ket kí -
ván meg: a ko ráb bi ha zai sza bá lyo zás is me -
re tét, a kül föl di sza bá lyo zá si meg ol dá sok
adap tá lá sát vagy el ve té sét, a ha tás vizs gá lat ra
ori en tált sá got stb.) Annak csak örül ni le het,
hogy ha csí rá i ban is, de meg in dult a jog tu do -
má nyi mû faj el mé let mû ve lé se. A tárgy kör -
ben Fe ren czy End re15 és Dri nó czi Tí mea16

te vé keny sé ge emel he tõ ki.
A fo gal mak kal kap cso la tos gon do la ti sá -

got a köz igaz ga tás-tu do mány ban (köz igaz -
ga tá si jogi be fo lyá solt sá ga miatt) – nem ki zá -
ró lag, de dön tõ jel leg gel – a jog ha tá roz za
meg. A jog tu do mány tár gya, a jog, ele ve sa -
já tos, mi vel nem (azaz csak néha) desk rip tív, 
alap já ban véve presk rip tív, azaz nem le író,
ha nem elõ író jel le gû, és élet vi szo nyo kat le -
gá lis (és le gi tim) mó don sza bá lyo zó, így
mind ez ki hat a jog tu do mány ra is. A jog
azon ban nem csak a fel so ro lá sok, ha nem a fo -
gal mak tu do má nya is. Hi szen a jog ban kell
(vagy kel le ne17) a fo gal mak nak leg pon to sab -

ban kö rül ír tak nak, a fo gal mak hasz ná la tá -
nak pe dig leg kö vet ke ze te sebb nek len ni ük.
A jog (el vi leg, azaz per de fi ni ti o nem) zárt fo -
gal mi rend szer e ép pen azért alap kö ve tel -
mény, mi vel ezen sza bá lyo zás az em ber i tár -
sa da lom egyik fõ pil lé re. A nor ma vi lá gos ság 
el ho má lyo so dá sa, a szán dé ko san min dent
túl bo nyo lí ta ni igyek võ (túl)sza bá lyo zás
még in kább élet ide gen né te szi az amúgy is
(szin te tel jes egé szé ben) mes ter sé ge sen lét re -
ho zott sza bály összes sé get: a jo got. Edu ard
Spran ger a tör té net tu do mány vo nat ko zá sá -
ban meg fo gal ma zott, erõ sen pszichologi záló
fi lo zó fi ai el mé le té ben ki fej ti, hogy a meg -
értõ-leíró tu do má nyok (tör té net tu do mány,
szö veg fi lo ló gia) mel lett van nak konst ru á ló
tu do má nyok: ahogy a ma te ma ti kus is gyak -
ran konst ru ál, ugyan így konst ru ál a jo gász
is. Azaz a ki fej tõ (szisz te ma ti zá ló) jog tu do -
mány (vagyis a nem tör té ne ti, nem jog el mé -
le ti, te hát té te les jogi jog tu do mány) nem,
vagy dön tõ en nem össze füg gé se ket ír le
és rend sze rez, ha nem le het sé ges ese te ket
konst ru ál (ti. a leg több jog sza bály, de a jog -
tu do mány is – K. Gy.). A jog sza bá lyok, de a
jog rend szer egé sze is olyan fo gal mi há ló val
dol go zik te hát, amely bõl az egyes ese tek re
néz vést a meg ol dás ki ke res he tõ, mi vel ak -
kor is a pri o ri lo gi kus a rend szer, ha az élet -
be li konk rét eset ko ráb ban soha nem for -
dult elõ a va ló ság ban. (Erre mond juk, hogy
a jog a szél sõ ér té kek re is tar tal maz sza bályt.) 
Spran ger sze rint a jog al ko tás pél dá nak oká -
ért lé nye gé ben olyas mi re vo nat ko zik, ami
nincs, de ami nek len nie kell, nem té nye ket
kons ta tál a jog sza bály (vagyis csak rit kán),
ha nem vi sel ke dést (te vést, tû rést, nem te -
vést) akar (és tud is) sza bá lyoz ni. De a jo gász
te vé keny sé ge más szem pont ból is szer kesz -
tõ jel le gû: az egyes konk rét ese te ket ad dig
(transz)for mál ja át fo gal mi lag, amíg „kel lõ
jogi fo ga lomsz ké mák ba”, azaz jog fo gal mak -
ba nem fog lal hat ja (illetve még itt jön szó ba
„az adott élet be li tény ál lás mi nõ sí té se/egye -
di eset re vo nat koz ta tá sa”, azaz szubszum -
ciója, „be szub szu má lá sa a nor ma alá”). Azaz 
a jo ge set tar tal ma a jo gász szá má ra ke vés bé
ér de kes, sem mint a tisz tán jogi szer ke ze te.
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15 FEREN CZY End re: A jog tu do mány mû ve lé sé nek mû fa jai:
a kom men tár, Ál lam-és Jog tu do mány, 2006/4., 543–
575. p. UÕ.: A jog tu do mány mû ve lé sé nek mû fa jai: az in -
do ko lás, Ál lam- és Jog tu do mány, 2011/2, 110–116. p.

16 DRI NÓ CZI Tí mea: A re cen zió írás ról, Jog tu do má nyi
Köz löny, 2009/6, 293–295. p.

17 A tény le ges jogi fo ga lom kép zés le súj tó kri ti ká ja: SAJÓ:
i. m., 144–154. p.



Eb bõl ered a la i ku sok szá má ra ért he tet len
és ri deg jogi for ma liz mus. Ezen ala pul az
Edu ard Spran ger-i jog tu do má nyi és tár sa da -
lom tu do má nyi mód szer kö zöt ti kü lönb ség
el mé le te. A tár sa da lom tu do má nyok ál ta lá -
ban a tár sa dal mi cse lek vés je len sé ge it ír ják
le, és oka it ma gya ráz zák. A jog tu do mány
ugyan ezen je len sé ge ket egy fo gal mi lag ki -
dol go zott jog rend kon cep tu sa i ra ve tí ti rá,
te hát konst ru ál. E két fé le gon dol ko dá si
mód az oka a jo gá szok és a szo ci o ló gu sok el -
len té té nek. A jo gá szo kat a szo ci o ló gu sok
élet ide gen fo ga lom konst ru á lók nak bé lyeg -
zik, míg a jo gá szok a szo ci o ló gu sok nak a
rend szer al ko tó ké pes ség hi á nyát ró ják fel.18

Nem sza bad mind ezek után azt kép zel ni,
hogy a jog vál to zat lan fo gal mi sá gok kal dol -
go zik. Pél da ként hoz ha tó a (vál to zat lan)
ró mai ka to li kus ká non jo gi há zas ság fo ga -
lom ból ki in du ló ci vil jogi há zas ság fo ga lom
vál to zá sa: egyes or szá gok ban a há zas párt al -
ko tó há zas fe lek kü lön ne mû sé ge mel lett
meg en ge dett az azo nos ne mû ség is. Ugyan -
így új fo gal mak, új ese tek tûn tek fel a szá mí -
tás tech ni ka és a vi lág há ló meg je le né sé vel
(szá mí tás tech ni kai bûn cse lek mé nyek, nemi
de lik tu mok új faj tái, sze mé lyi sé gi jog sér tés a 
vi lág há lón, ugyan ak kor le het sé ges elekt ro -
ni kus ügy in té zés és e-vo ting is). A köz igaz ga -
tá si el já rás jog új fo gal ma lett a Ket. ál tal be -
ho zott ’ha tás te rü let’ ki fe je zés.

Egy össze ha son lí tó
köz igaz ga tás-tu do má nyi prob lé ma:

kül föl di ha tá sok
a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mány ban

Te gyük fel, hogy fel ada tunk nem más,
mint a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mányt (te -
hát nem a köz igaz ga tás egé szét, ha nem csak

a köz igaz ga tás-tu do mányt) ért kül föl di ha -
tások fel dol go zá sa.19 Az össze ha son lí tó
köz igaz ga tás (amely több az össze ha son lí tó
köz igaz ga tá si jog nál) mód szer ta ni lag még
annyi ra sincs ki fej lõd ve, mint az össze ha -
son lí tó jog, nem bõ vel ke dik mód szer ta ni ta -
nul má nyok ban. (Fi gye lem be kell ven ni,
hogy a meg al ko tan dó ér te ke zés egy szer re
fog lal ko zik a köz igaz ga tá si jogi és köz igaz -
ga tás-tu do má nyi össze ha son lí tás sal, azaz a
ma gyar köz igaz ga tá si jo got és a ma gyar köz -
igaz ga tás-tu do mányt ért kül föl di ha tá sok
vizs gá la tá val, te hát így a to pi ka ol va só ré szé -
rõ li össze ha son lí tó köz igaz ga tá si jo gi nak
mi nõ sí té se té ves, illetve ha va la ki is me ri az
össze ha son lí tó jo got, az tud ja, hogy az zöm -
mel a ma gán jo got, eset leg a bün te tõ jo got
szok ta ha son lí ta ni. A köz igaz ga tá si jog ha -
son lí tás pon to san annyi val rit kább, mint
amennyi vel maga a disz cip lí na ké sõbb ke let -
ke zett az anya gi és el já rá si ér te lem ben vett
bün te tõ- és ma gán jog nál). Maga a tör té ne ti
iro da lom lát szó lag erõs mód szer ta ni fo gó -
dzót kí nál,20 azon ban a gya kor la ti ku ta tás -
ban az össze ha son lí tó köz igaz ga tás mód -
szer ta ná ban ez csak kor lá to zot tan ér vé nye -
sít he tõ. 

Le het sé ges fo ga lom hasz ná lat
a vá zolt prob lé ma meg ol dá sa so rán

A fo ga lom hasz ná lat hat szint je kü lö nít he -
tõ el vé le mé nyünk sze rint, és ez hét fo ga -
lom21 be ve ze té sét je len ti. Fo ga lom hasz ná -
lat: ins pi rá ció; ha tás; át ha tás (ném. Über wir -
kung); kre a tív adap tá ció; köz ve tí té ses át vé -
tel; be fo ga dás (re cep ció); okt ro já ció. Ab ban
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18 Edu ard SPRAN GER: Die Grund la gen der Ges chichts -
wis sens chaft. Eine er kennt nist he o re tisch-psy cho lo gis che
Un ter su chung, Ber lin, k. n., 1905. Spran ger gondola -
tait is mer te ti: KOR NIS Gyu la: Be ve ze tés a tu do má nyos
gon dol ko dás ba. A tu do mány fo gal ma és rend szer e, Bu -
da pest, Sze ged Vá ro si Nyom da és Könyv ki adó Rt.,
1922, 119–120. p.

19 Egy prog ram adó ta nul mány, mely a tárgy kör egyet len
ha zai szám ba vé te li kí sér le te: LÕRINCZ La jos: Kül föl di
ha tá sok a ma gyar köz igaz ga tás ban, Euró pai Köz igaz ga tá -
si Szem le, 2001/1, 4–8. p.

20 Tör té net el mé let I–II., szer k. GYUR GYÁK Já nos, KISAN -

TAL Ta más, Bu da pest, Osi ris, 2006.
21 Im po záns kí sér let a fo gal mak hasz ná la tá ról a közigaz -

gatási jog ban: PATYI And rás: Köz igaz ga tás–Al kot mány–
Bí rás ko dás, Gyõr, Szé che nyi Ist ván Egye tem Deák
Ferenc Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Uni ver si tas, Gyõr
Non pro fit Kft., 2011.



az eset ben, ha – mint majd mi is tesszük –
a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mány ra, pon -
tosabban az egyes mû ve lõk re tett kül föl di
ha tá so kat vizs gál juk (ta nult ság, kül ho ni pe -
reg ri na tio aca de mi ca, majd a tu dós ként tett
kül föl di ta nul mány utak, a ha zai mû ve lõk ál -
tal ol va sott (re cen ze ált) kül föl di szer zõk, a
ve lük való sze mé lyes kap cso lat, le ve le zés,
illetve a kül föl di ha tá sok be épü lé se a mû vek -
be (egy sze rû kül ho ni pél da em lí té sé tõl a kül -
föl di köz igaz ga tá si in téz mé nyek mo no gra fi -
kus fel dol go zá sá ig ter je dõ en). De ilyen le het 
a kül föl di aka dé mi ai tag ság, vagy kül ho ni
szak lap nál szer kesz tõ bi zott sá gi tag ság. Az
érem má sik ol da lát maga a jogi kör nye zet
meg vál toz ta tá sa je len ti: ilyen Ma gyar or szág
ese té ben – tá gabb idõ kör bõl vett pél dák kal
élve – az oszt rák vagy a szov jet-orosz okt ro -
jált jog je len lé te, amely ma gá val hoz za az
oszt rák vagy a szov jet-orosz ha tá sok fel erõ -
sö dé sét. A fo ga lom hasz ná lat kö ré ben em lí -
tett fo gal ma kat erõ sor rend ben so rol tuk fel,
amely a leg gyen gébb kap cso lat tól ha la d a
leg erõ sebb felé.

Ins pi rá ci ón ért jük azt a leg gyen gébb ha -
tást, ami kor va la mely kül föl di szer zõ, vagy
kül ho ni köz igaz ga tás-tu do má nyi is ko la csu -
pán érin tõ le ges (at tan gen tív) és gyen ge imp -
resszi ót gya ko rol az azt köz ve tí tõ szer zõ -
re.22 Azaz az ins pi rá ció sosem hatás, mindig
gyengébb annál.

A ha tás egy en nél erõ sebb im pul zus, olyas-
fé le gon do lat át vé tel, avagy go do lat tár sí tás,
mely nek alap ja ese tünk ben kül ho ni közigaz-
ga tás-tu dós hoz/köz igaz ga tás-tu dó sok hoz
vagy kül ál la mi köz igaz ga tás-tu do má nyi is -
ko lá(k)hoz, vagy kül föl di köz igaz ga tá si jo -
g (ok)hoz köt he tõ.

Az át ha tás (ném. Über wir kung) va la mi nõ
tar tós ha tást fel té te lez, olyat, ami kor egy
kül föl di köz igaz ga tás, vagy annak csu pán
egyes ele mei tar tó san, vagy egy adott or -
szág ki sebb te rü le tén ki zá ró la go san hat(nak).
[A ma gyar köz igaz ga tás ban ilyen volt, hogy
Fi u mé ban, amely a Ma gyar Ki rály ság csa tolt 
rész e volt (’Fi u me sza bad vá ros’), az anya -
köny ve zés olasz nyel ven folyt, illetve a he -
lyi köz igaz ga tás nyelv e az olasz volt.23 Vagy
a tri a no ni bé ke dik tá tum ered mé nye kép pen
a Len gyel or szág hoz ke rült 25 sze pes sé gi és
Árva vár me gyé hez tar to zó köz sé gek ben
1920 és 1922 kö zött a ma gyar tör vé nyek
vol tak ha tály ban, sõt, a ma gyar magán -
jogi tör vény javas lat kö tel mi jogi sza bá lya it
1934. jú li us 1-jén he lyez te ha tá lyon kí vül a
len gyel tör vény könyv a kö tel mek rõl.]24

Kre a tív adap tá ci ón én azt ér tem, ami kor
egy kül föl di ere de tû jog in téz mény akár az
át vé tel so rán rög tön, akár idõ sült ség foly tán
sa já tos ma gyar szí ne ze tet kap. Ilyen le het
a vár me gye ese te pél dá nak oká ért, amely
frank–ger mán konst ruk ci ó ból (Sza lay  László) 
lett ma gyar jog in téz ménnyé. Az ál ta lunk
kre a tív adap tá ci ó nak ne ve zett je len ség és az
át ha tás kap cso la tá hoz Mis kol czy Ist ván kö -
zöl Er dé lyi Lász ló egy ész re vé te lé re vá laszt,
mely szá munk ra nagy be csû ada lék. Eb ben
azt fej te ge ti, hogy nem is egy sze rû el dön te -
ni, hogy mi kor kell pél dá ul egy adott in téz -
ményt kül föld rõl át vett nek te kin te ni (mert
erre rit kán van köz vet len bi zo nyí ték),
illetve mi kor ad nak egy már csí rá já ban meg -
lé võ ma gyar in téz mény nek lö kést a kül föl di 
vi szo nyok át ha tá sai, vagy mi kor van az,
hogy a gon do lat kül föl di, de a meg va ló sí tás
ti pi ku san ma gyar.25

Koi Gyu la: Közigazgatás-tudomány és metodológia 41

22 Az ins pi rá ci ó ról fi lo zó fi ai né zõ pont ból, ki mu tat va,
hogy az nem azo nos a ha tás sal, lásd: VARGA Csa ba:
A jog he lye Lu kács György vi lág ké pé ben, Bu da pest, Mag -
ve tõ Ki adó, 1981, 234–235. p. Var ga Csa ba itt arra tér ki, 
hogy a jo gász ság ról fel té te le zett on to ló gi ai je len tõ ség tu -
laj do ní tás so rán Lu kács nem is mer te az an gol szász és a
skan di náv jogi re a liz must, szá má ra az ter ra in cog ni ta
volt, de az ezek re vo nat ko zó ins pi rá ció (amely te hát
nem ha tás) Max We ber tõl szár maz ha tott.

23 „Fi u me vá ros és ke rü le té nek hi va ta los nyelv e az olasz.”
Erre: NAGY Fe renc: Ma gyar vá ro si jog, Bu da pest, A ren -
de zett ta ná csú vá ro sok pol gár mes te re i nek or szá gos
egye sü le te, 1912, 104. skk.

24 NIZSA LOVSZ KY End re: A len gyel kö tel mi tör vény könyv
ál ta lá nos ren del ke zé sei, Bu da pest, Elsõ Kecs ke mé ti Hír -
lap ki adó és Nyom da Rt., 1935, 30. p.

25 MIS KOL CZY Ist ván: Vá lasz Er dé lyi Lász ló „Ész re vé te le i -
re”, Szá za dok, 67, 1933/6, 480. p.



Köz ve tí té ses át vé tel az, ami kor egy ide gen
jog in téz mény, meg ol dás, tan egy ere de ti el -
mé let al ko tó tól (ide gen köz igaz ga tás tól, kül -
föl di mû ve lõ tõl), egy, eset leg több más kül -
föl di köz igaz ga tás tól egy ide jû leg, illetve idõ -
ben osz tot tan; avagy egy vagy több kül föl di
köz igaz ga tás-tu dós mun ká já ból ke rül át vé -
tel re úgy, hogy egy har ma dik (töb be dik) or -
szág be li (vagy köz igaz ga tás-tu dó si) el mé le -
tet, meg ol dást, fo gal mat, mód szert, sza bá -
lyo zá si mó dot vagy at ti tû döt a fel so rolt
le het sé ges át ve võ kön ke resz tül köz ve tí te -
nek. Pél dán ke resz tül ért he tõbb a do log.
A köz igaz ga tá si cse lek mény (ak tus) fo gal -
mát az 1945 elõt ti ma gyar közigazgatás-
 tudomány is is mer te. Azon ban a né met ere -
de tû úgy ne ve zett osz tá lyo zó ak tus tant
(amely a köz igaz ga tá si ak tu sok nagy szá mú
faj tá it so rol ja fel és is mer te ti kü lön fé le ne ve -
ken) nem al kal maz ták, ez a szov jet-orosz
köz igaz ga tá si jog tu do mány köz ve tí té sé vel
1945 után je len t meg a ma gyar köz igaz ga tá si
jogi (ko ra be li szó val: ál lam igaz ga tá si jogi)
tan könyv iro da lom ban és jog iro da lom ban.

A be fo ga dás (re cep ció)26 va la mely jog in -
téz mény vagy jogi meg ol dás, ese tünk ben
köz igaz ga tá si jogi27 jog in téz mé nyek, meg ol -
dá sok, de kül föl di köz igaz ga tá si tu do má -
nyos ta nok át vé te lét je len ti. Ilyen ként em -
lít he tõ a né met köz igaz ga tá si dog ma ti ka kö -
ré bõl a köz igaz ga tás sza bad mér le ge lé se,
sza bad be lá tá sa, „diszk re ci o ná lis jog kö re”

(ném. fre ie Er mes sen).28 A fran cia köz igaz ga -
tá si jogi dog ma ti ka ha son la tos fo gal ma a
ser vi ce pub lic29, amely némi le egy sze rû sí tés -
sel a kö zös ség szol gá la tát mint elvi té telt je -
len ti/je len tet te. A fonc ti on pub li que ki fe je -
zés hez ha son ló an je lent het köz szol gá la tot,
de ma már in kább csak köz szol gál ta tás ér te -
lem ben hasz nál ják. Utób bi eset ben a né met -
ben a meg fe le lõ je a Da se ins vor sor ge. [Meg -
jegy zen dõ, hogy a (kül föl di) ha tás/rá ha tás
szem pont já ból gyen gébb kre a tív adap tá ció és a
köz ve tí té ses át vé tel a be fo ga dás (re cep ció) al -
esete.]

Az okt ro já ció erõ sza kos és kül sõd le ges,
több nyi re a jog rend szer egé szé re ható vál to -
zás, amely a köz igaz ga tás ban is érez te ti ha tá -
sát. Ilyen a szov jet ta nács rend szer ránk erõ -
sza ko lá sa, vagy a szov jet tí pu sú „köz igaz ga -
tá si” bí rás ko dás30, de az al kot mány jog ban
ha son ló pél da az oszt rák al kot mány Ma -
gyar or szág ra okt ro já lá sa a Bach-kor szak ban
vagy a szov jet sztá li ni-bu ha ri ni 1936-os al -
kot mány mo di fi ká ci ók kal tör tént ránk
kény sze rí té se. A vi lág tör té net ben ilyen al -
kot mány volt még a mai né met alap tör vény
1949-bõl (ném. Grund ge setz), amely min -
den si ker tör té ne te el le né re is okt ro jált al -
kot mány, mely nek elsõ fo gal maz vá nyát
Sir Bri an Ro bert son ka to nai kor mány zó
dol goz ta ki. Az (1946-tól ha tá lyos) mai ja -
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26 A té má hoz, de ma gán jo gi né zõ pont ból: Be fo ga dás és ere -
de ti ség a jog ban és a jog tu do mány ban. Ada lé kok a ma gyar -
or szá gi jog ter mé szet raj zá hoz, szer k. SAJÓ And rás, Bu da -
pest, Áron Ki adó, 2004.

27 A köz igaz ga tá si jo gon be lül az ok ta tás szint jén a köz -
igaz ga tá si el já rás jog, el len tét ben a má sik két nagy jog -
ág gal, nem vált ön ál ló és el vá lasz tott disz cip lí ná vá. A
vi szony lag mos to hán ke zelt ha zai össze ha son lí tó köz -
igaz ga tá son be lül fi gye lem re mél tó kí sér let az össze -
ha son lí tó köz igaz ga tá si el já rás jog mû ve lé sé nek tan -
köny vi pél dá ja: PATYI And rás: Az el já rás jo gi
sza bá lyo zás és ko di fi ká ció euró pai át te kin té se (össze ha -
son lí tó köz igaz ga tá si el já rás jog) = BARACZ KA Ró bert -
né–GYU RI TA Ri ta–LAP SÁNSZ KY And rás–MUD RÁ NÉ

LÁNG Er zsé bet–PATYI And rás–VARGA ZS. And rás:
Köz igaz ga tá si jog II., Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás jog,
szer k. PATYI And rás, Bu da pest–Pécs, Di a lóg Cam -
pus, 2007, 671–714. p.

28 SZON TAGH Vil mos: A köz igaz ga tás sza bad be lá tá sa.
Diszk re ci o ná lis köz igaz ga tás. Köz igaz ga tás-jo gi dog ma ti -
kai ta nul mány, Mis kolc, Ma gyar Jövõ Nyom da üzem és 
Lap ki adó Vál la lat Rész vény tár sa ság, 1928.; MOL NÁR

Mik lós: A köz igaz ga tás dön té si sza bad sá ga, Bu da pest,
Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv ki adó, 1996. Az újabb né -
met iro da lom ból: Ulla HELD-DAAB: Das fre ie Er mes -
sen, Ber lin, Dunc ker und Humb lot, 1996.; va la mint
Tho mas GROß: Die de uts che Er mes sens leh re im eu ro -
päis chen Kon text, Ze itsch rift für öf fent li ches Recht
(ZÖR), 2006/4, 625–641. p.

29 VALLÓ Jó zsef: A ser vi ce pub lic esz mé je a mai fran cia
köz igaz ga tá si jog ban, Bu da pest, Ma gyar Közigazgatás-
 tudományi In té zet, 1940. (A Ma gyar Közigazgatás-
 tudományi In té zet ki ad vá nyai, No. 32.); Jac qu es
CHE VALLIER: Le ser vi ce pub lic, Pa ris, Pres ses Uni ver -
si ta i res de Fran ce, 2010. (Que sa is-je? Vol. 2359.)

30 PATYI And rás: A szo ci a lis ta mo dell = PATYI And rás:
Köz igaz ga tá si bí rás ko dá sunk mo dell jei. Ta nul mány a ma -
gyar köz igaz ga tá si bí rás ko dás ról, Bu da pest, Lo god Bt.,
2002, 100–104. p.



pán al kot mány (jap. Nip pon-koku-ken po) is
ilyen, mely nek ter ve ze tét Mac Art hur tá -
bor nok adta át a ja pán meg bí zot tak nak.] Zá -
rás kép pen el mond ha tó, hogy a fen tebb vá -
zolt fo gal mi ke ret le het a ki in du lás a kuta -
tási prob lé ma alap ve tõ jel le gû meg ol dá sa
irá nyá ba.

Zá ró gon do la tok

Ön ma gá ban az a tény, hogy fel vá zol tuk a
dol go zat ban a köz igaz ga tás-tu do mány és a
me to do ló gia kap cso ló dá sá nak elvi irá nya it,
és egy el mé le ti kér dés re mód szer ta ni vá laszt
kí sé rel tünk meg adni, egy ál ta lán nem je len t
ki zá ró la gos sá gi gényt. Azaz má sok fel te he -
tõ leg az enyém tõl me rõ ben kü lön bö zõ
szem lé let tel, más nar ra tí vai meg kö ze lí tés sel, 

el té rõ hang sú lyok kal ugyan úgy ve ri fi kál ha -
tó ered ményt mu tat hat ná nak fel. Mire utal
mind ez? Nyil ván va ló an arra, hogy a köz -
igaz ga tás-tu do mány ban nin cse nek ki ala -
kult nak mond ha tó me to do ló gi ai stan dar -
dok, nincs egyet len (vagy kis szá mú) üd vö zí -
tõ mód szer, ha nem mód sze rek van nak,
me lyek egy azo no san fel tett kér dés meg vá -
la szo lá sát kü lön fé le kép pen te szik le he tõ vé.
Azaz né hány ál ta lá nos tu do má nyos ki kö tés
és tár sa da lom tu do má nyi el vá rás be tar tá sa
mel lett le het sé ges meg ala po zott el mé let ki -
fej tés, új ku ta tá si ered mé nyek meg al ko tá sa.
Mind azon ál tal kü lö nö sen a gra du á lis igaz ga -
tá si és jogi kép zés ben (de akár a poszt gra du á -
lis PhD dok to ri is ko lai kép zés ben) sem le het 
el zár kóz ni at tól a gon do lat tól, hogy a me to -
do ló gi ai meg ala po zást a szak- és zá ró dol go -
za tok vo nat ko zá sá ban sem árt erõ sí te ni.
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Köz igaz ga tás-tu do mány és me to do ló gia

A ha zai köz igaz ga tás-tu do mány mû ve lé se so rán je len leg nem szok vá nyos a ku ta tás-mód szer ta ni 
prob lé mák kal való fog la la tos ko dás. A ta nul mány át te kin ti a jog tu do má nyi ala po kon mû velt köz -
igaz ga tás-tu do mány hely ze tét, fõ kép pen annak mód szer ta na vo nat ko zá sá ban. Ál ta lá nos tu do -
mány me to do ló gi ai prob lé mák (elõ kér dé sek, mû faj el mé let) fel vil lan tá sa mel lett az anyag vál lal ko -
zik a fo gal mak köz igaz ga tás-tu do mány ban be töl tött sze re pé nek ér té ke lé sé re is. Meg ál la pít ha tó,
hogy ma a jogi ala pon mû velt köz igaz ga tás-tu do mány me to do ló gi ai iro dal ma igen sze gé nyes, az ál -
ta lá nos ku ta tás-mód szer ta ni szak iro da lom alig nyújt némi fo gó dzót a kér dés ben. Ezt kö ve tõ en egy 
össze ha son lí tó köz igaz ga tás ba tar to zó vá lasz tott téma (’Kül föl di ha tá sok a ma gyar köz igaz ga -
tás-tu do mány ban’) ál ta lá nos me to do ló gi ai kér dé se i nek vizs gá la ta után a szer zõ kí sér le tet tesz egy
olyan, mód szer ta ni lag he lyes fo gal mi háló fel vá zo lá sá ra, mely bõl ki in dul va le het sé ges a kér dés
meg vá la szo lá sá nak meg kí sér lé se.



VÉR TE SY LÁSZ LÓ

A jó kor mány zás
mér he tõ sé ge

Az em be rek po li ti kai szer ve zõ dé sé nek irá -
nyí tá sa egy idõs az em be ri ség tör té ne té vel.
Pla tón Az ál lam címû köny vé ben már ír a
kor mány zás mi nõ sé gé rõl mint ál ta lá nos el -
vá rás ról a de mok rá ci á ban élõ vá lasz tók ré -
szé rõl. Igaz, konk rét, szám sze rû mé ré sé vel
nem fog lal ko zik. Vi szont a kor mány za ti el -
len õr zés re rész le te sen ki tér: má so dik köny -
vé ben két fe je zet ben Gla u kón, Ade i man -
tosz és Szók ra tész di a ló gu sa az ál lam õre i -
rõl, illetve azok ne vel te té sé rõl ér te ke zik.1

Arisz to te lész a kor mány za ti for má ci ók
(alkot mányformák) kö zül azt tart ja leg jobb -
nak, ahol mai fo gal ma ink sze rint erõs kö -
zép osz tály van, azaz po li te ia ( ).2

Nehe zen vi tat ha tó a meg ál la pí tá sa e vo nat -
ko zás ban: szá mos euró pai pél da alap ján azt
lát juk, hogy va ló ban ott jobb a pol gá rok
kom fort ér ze te és ál lam hoz való vi szo nya,
ahol szi lárd anya gi hát tér rel bíró, több sé get
adó kö zép osz tály van.3 Igaz, amott szá mos
or szág ban több év szá za dos tör té nel mi hát -
tér áll a fo lya mat mö gött, míg Kö zép-Eu ró -
pa ke le ti ré szén csak az utób bi két év ti zed -
ben kez dõ dött ta nu lá sa.

Még egy fon tos gon do lat a nagy klasszi -
ku sok tól: a gö rög fi lo zó fu sok a dé mosz nak
(nép nek) a kor mány zás ra vo nat ko zó íté le te
kap csán fel hív ják a fi gyel met a de ma gó gok

sze re pé re. Ezek az óko ri szó no kok tu laj -
don képp a mai mé di á nak fe lel nek meg.
Bi zo nyí tott tény, kü lö nö sen a 20. szá zad
kö ze pe óta, hogy a mé di u mok tö meg ma ni -
pu lá lá sa be fo lyá sol ja az ál lam pol gá rok ítél -
ke zé sét. Nem vé let len, hogy szá mos po li ti -
ka tu do má nyi is ko lá ban már kü lön fi gyel -
met szen tel nek en nek, ta nít ják, elem zik
a mé dia sze re pét, amely úgy tû nik, hogy
nap ja ink ra be fo lyá so sabb, mint a klasszi kus
há rom ha tal mi ág.4 Egy ér tel mû en in do kolt
te hát a jó kor mány zás meg íté lé sé ben a mé di -
u mok sze re pé nek – rá ha tá sá nak – fi gye lem -
be vé te le is. Vagyis: a jó kor mány zás hoz ma
már mind in kább nél kü löz he tet len a jó, a
kö zért dol go zó mé dia po li ti ka is.

A kor mány zás

A pol gá ri for ra dal mak a 17–19. szá zad ban 
át ala kí tot ták Euró pa va la mennyi tár sa dal -
mát, így a kor mány zás sal való tu do má nyos
fog lal ko zás is új erõ re ka pott. Né hány ki -
emel ke dõ gon dol ko dó a tel jes ség igé nye nél -
kül: az an gol fi lo zó fus Loc ke5 és a lordp ro -
tec tor Crom well6, vagy a fran cia Montes -
quieu7, ké sõbb a né met, az oszt rák: La band8,
Kel sen9 is.

A kor mány zás el he lye zé se 

A kor mány zás (go ver nan ce) a po li ti ka
egyik kü lön le ges és fon tos te rü le te, amely
szo ro san össze fo nó dott a köz igaz ga tás sal, de 

1 PLA TÓN: Az ál lam, Bu da pest, Lazi Bt., 2001. (Mi lye nek -
nek kell len ni ök az ál lam õre i nek? és Az ál lam õre i nek ne -
ve lé se)

2 ARISZ TO TE LÉSZ: Po li ti ka, Bu da pest, Osi ris Ki adó, 2001,
51. p. (Mint hogy fej te ge té sünk al kot mány ról szóló elsõ
ré szé ben meg ál la pí tot tuk, hogy há rom he lyes al kot -
mány van: a ki rály ság, az arisz tok rá cia és a po li te ia, és
ezek bõl há rom korcs for ma ala kult ki, ti. a ki rály ság ból a 
tü ran nisz, az arisz tok rá ci á ból az oli gar chia és a po li te i á -
ból a de mok rá cia…)

3 A kon ti nen tá lis Euró pa ér ték rend jé ben ta lán leg in kább a 
né met Mit tels tand je len ti e fo ga lom leg jobb meg ha tá ro -
zá sát.

4 A ha ta lom meg osz tá sá nak el vé rõl rész le te sen ír BAY ER

Jó zsef: A po li ti ka tu do mány alap jai, Bu da pest, Nap vi lág
Ki adó, 2001, 120–133. p.

5 John LOC KE (1632–1704): Two tre a ti ses of go vern ment
(1660) és Two Tre a ti ses of Go vern ment (1690).

6 Oli vi er CROM WELL (1599–1658) mint lordp ro tec tor
ural ko dott 1653–1658 kö zött a kö zös ál lam szö vet ség -
ben, mi u tán le igáz ta Skó ci át és Ír or szá got. En nek alap ját
Lam bert tá bor nok ál tal meg szö ve ge zett és a par la ment
ál tal is el fo ga dott Inst ru ments of Go vern ment ké pez te.

7 Char les-Lo u is MON TES QU I EU: A tör vé nyek szel le mé rõl
(1748), vál. és ford. NEMES Ist ván–HOR VÁTH An dor,
Bu ka rest, Téka Ki adó, 1987.

8 Paul LABAND: Das Sta ats recht des de uts chen Re i ches, Fre i -
burg i. Br., 1876–1882.

9 Hans KEL SEN: All ge me i ne Sta ats leh re, Ber lin, 1925.



azon túl me nõ funk ció.10 Jo gi lag sza bá lyo -
zott, de min den szin ten po li ti kai in ven ció, a
kö tött és a sza bad cse lek vés ele gye.11 A kö -
zös sé gek köz éle té nek meg for má lá sa és meg -
szer ve zé se az ön kor mány zás tól a ré gi ók
és or szág(ok) irá nyí tá sán át a glo bá lis kor -
mány zá sig ter jed, és az em be rek vál to za tos
for mák ban gya ko rol ják. A ha tal mi ágak
(tör vény ho zás, vég re haj tás, igaz ság szol gál -
ta tás) po li ti kai ala pon tör té nõ hár mas fel -
osz tá sá ban a vég re haj tás egyen lõ a kor -
mány zás sal és az igaz ga tás sal (Mon tes qu i eu, 
Loc ke). A jogi ala pon tör té nõ funk ció meg -
osz tás (tör vény ho zás, kor mány zás, igaz ga -
tás, igaz ság szol gál ta tás) hang sú lyoz za a ket -
tõ kö zöt ti éles kü lönb sé get, mi vel az ad mi -
niszt rá ció leg fel jebb csak má sod la go san
po li ti kai te vé keny ség, alap fel ada ta a jog al -
kal ma zás és a dön té sek ér vé nye sí té se (Kel -
sen La band, Jel li nek). Mind két fel fo gás ban
kö zös, hogy alap ve tõ en két jogi mû ve le tet
vesz fi gye lem be: a jog al ko tást és a jog al kal -
ma zást. 

Államhatalmi
ágak

Állami
funkciók

politika jog

Montesquieu
(Locke)

Kelsen
(Laband,
Jellinek)

törvényhozás törvényhozás
jogalkotás

végrehajtás
kormányzás

(köz)igazgatás
jog-

alkalmazásigazság-
szolgáltatás

igazság-
szolgáltatás

A kor mány zás lé nye gé ben prob lé ma meg -
ol dás: a prob lé ma fel is me ré se, dön tés és vég -
re haj tás egy szer re. Pol gá ri vi lá gunk ban ak -
to ra a de mok ra ti ku san vá lasz tott kormány

és ön kor mány zat. Meg va ló sí tá sá nak esz kö -
ze: a kor mány za ti/ön kor mány za ti re form.
Fel ada ta nem csu pán a jó fel té te lek meg -
teremtése, ha nem a kor mány zás mun ká já -
nak mi nõ sé gi el lá tá sa is. A jó kormány/ön -
kor mány zat a köz jó ért mun kál ko dik, te -
vé keny sé ge ér té kel he tõ, tel je sít mé nye el szá -
mol tat ha tó, és az egyes sze mé lyek fe le lõs -
ség re von ha tók. Fon tos köz gaz da sá gi szem -
szög bõl is ér tel mez ni az ál la mot, amely
klasszi kus ér te lem ben nem vál lal ko zás
szem lé le tû, nem pro fit ra tö rek szik, ha nem
(ál lam)ház tar tás, ahol a kö zös kasszá nak
(bud get) – tíz mil lió ál lam pol gár pén zé nek –
ke ze lõ je a kormány.

El mé le tek a kor mány zás mû kö dé sé rõl

Az ál lam és a kormány mû kö dé sé vel kap -
cso la tos né ze tek, el mé le tek há rom sza kasz ra
oszt ha tók. Az elsõ a jogi köz pon tú meg kö ze -
lí tés volt, amely a jog ál la po tot és a jog ál la mot 
tar tot ta üd vös nek. Ezt kö vet te a po li ti kai
kép vi se le ti elv. A leg újabb va rázs szó pe dig a
me nedzs ment szem lé let ér vé nye sí té se a köz -
szfé rá ban: New Pub lic Ma na ge ment, az új -
we be riz mus és a good go ver nan ce ke re té ben.

A szak iro da lom így kü lön böz te ti meg a
mo dern köz me nedzs ment há rom fõ irány za -
tát:12 

– az új köz me nedzs ment (New Pub lic Ma -
na ge ment – NPM): a köz igaz ga tást
tech ni kai meg kö ze lí tés ben szem lé li,
így – ál lí tá sa sze rint – annak mun ka fo -
lya ma tai kö ze lít he tõk a ma gán szek to -
ré hoz. A jó lé ti ál lam vál sá ga a ha té -
kony ság nö ve lé sé vel meg old ha tó, amit
min ta ként szol gál tat a piac (a ma gán -
szek tor) vi lá ga; 

– az új we be riz mus: az ez red for du ló tá ján
meg je le nõ irány zat az NPM tor zu lá sa i -
ra adott vá lasz. Sza bá lyo zá si és – ki sebb 
mér ték ben – ér ték ala pú meg kö ze lí tés -
sel jel le mez he tõ. A tár sa dal mi prob lé -
mák meg ol dá sa = erõs ál lam;
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10 MAGYA RY Zol tán: Ma gyar Köz igaz ga tás, Ki rá lyi Ma -
gyar Egye te mi Nyom da, 1942, 519–520. p.

11 Bõ veb ben TAMÁS And rás: A köz igaz ga tá si jog el mé le te,
Szent Ist ván Tár su lat, 2001, 205. p.

12 KSZK: Köz igaz ga tás-tu do má nyi és köz igaz ga tá si is me re te,.
Kor mány za ti Sze mély ügyi és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont, 2009.



– a jó kor mány zás (Good Go ver nan ce):
az irány zat az ér ték- és rész vé tel ala pú
meg kö ze lí tést al kal maz za: a pol gá ro kat
(és szer ve ze te i ket) be kell von ni a kor -
mány zás ba, ez ál tal va ló sul meg a jó köz -
igaz ga tás. Míg az NPM a pi a cot, az új we -
be riz mus az ál la mot  he lye zi a kö zös sé gi
dön té sek kö zép pont já ba, ad dig ez az
irány zat a tár sa da lom erõ it, a pol gá ro kat.

A jó kor mány zás jó kap cso latot je len t a
kor má nyon levõ és kor mány zot tak kö zött.
En nek so rán pe dig kü lö nös fi gye lem mel
kell len ni a kü lön bö zõ ér dek cso por tok, sze -
rep lõk kö zöt ti vi szo nyok ra:

– a kormány és a pol gá rok kö zött,
– a kormány és a pi a ci sze rep lõk kö zött,
– a kormány és a ma gán szek tor kö zött, 
– a he lyi köz igaz ga tá si in téz mé nyek és az 

ott la kók kö zött,
– a vá lasz tott és ki ne ve zett tiszt ség vi se -

lõk kö zött,
– a tör vény ho zás és a vég re haj tó szer vek

kö zött,
– a köz pon ti ál lam i és ön kor mány za ti in -

téz mé nyek kö zött. 

Good governance

A good go ver nan ce – a szak iro da lom a jó
kor mány zás an gol ter mi nus tech ni cu sát hasz -
nál ja – leg fõbb alap fel té te le a jó, egye te mes
ér ték rend ben hívõ, er köl csi leg és gaz da sá gi -
lag is sta bil tár sa da lom. Nyu gat-Eu ró pá ban
a jó kor mány zás két fé le fel fo gá sá nak hí vei
mé rik össze ér ve i ket: az ál lam ki tün te tett
sze re pé rõl le mon dó neo li be rá li sok (good go -
ver nance) az ál lam meg erõ sí té sé ben gon dol -
ko dók kal (good go vern ment) ta lál ják szem -
be ma gu kat.13 Ma gyar szó hasz ná lat ban in -
kább: he lyes, meg fe le lõ kor mány zás. Pél dá val 
il luszt rál va: hi á ba a jó so fõr, ha nincs jó
autó, hi á ba van (len ne) egy jó kormány, ha
el ma rad a meg fe le lõ kö zeg – a nép/nem zet

kö zép osz tály szint je. Nyo mor ban, napi meg -
él he té si gon dok kö zött14 ne héz a jó
kor mány zást el kép zel ni. A ke let-kö zép-eu -
ró pai ré gió or szá ga i ban a rend szer vál to zás -
sal a várt gaz da sá gi fel emel ke dés nem jött,
in kább a dél-ame ri kai mo dell lett jel lem zõ,
azaz: né hány száz ez ren lát vá nyo san és zöm -
mel ügyes ked ve (azaz tel je sít mény men te -
sen) meg gaz da god tak, a tö me gek szin tén lát -
vá nyo san el sze gé nyed tek, több mil li ós ré teg
él a lét mi ni mum szint jén vagy az alatt. Az
ilyen ér zés po li ti kai köz ér zet re gya ko rolt
ha tá sát már Sza bó De zsõ, a két vi lág há bo rú
kö zöt ti idõ szak leg na gyobb pél dány szá mú
ma gyar író ja is na gyon ta lá ló an meg fo gal -
maz ta: „Meg kell gon dol ni, hogy a Him -
nuszt éhes has sal csak egy bi zo nyos ide ig le -
het éne kel ni”.15

Szin te min den nem zet nagy po li ti ku sa i -
nak írá sá ban ta lá lunk a té má ra vo nat ko zó
gon do la to kat, e he lyütt Tho mas Jef fer sont
idéz zük, aki sze rint a két alap ve tõ do log: a
nép jo ga i nak biz to sí tá sa és mun ká juk el is -
me ré se – ez ve zet el a bol dog ság hoz.16 Az an -
gol szász vi lág má sik ilyen is mert po li ti kai
szlo gen jét egy ka na dai ma xi ma adja: béke,
rend és jó kormány(zás) – pe a ce, or der and
good go vern ment.17 A né met szak iro da lom
„gute Re gi e rungs füh rung”-ot ért a good
gover nan ce alatt,18 ami tu laj don kép pen egy
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13 G. FODOR Gá bor–STUMPF Ist ván: A „jó kor mány zás”
két ér tel me avagy a de mok ra ti kus kor mány zás prog ram ja
és fel té te lei.
http://www.sza zad veg.hu/fi les/let ol te sek/7.pdf

14 A sta tisz ti ka sze rint több mint 3 mil lió em ber él a lét mi -
ni mum alat ti vagy ah hoz kö ze li szin ten Ma gyar or szá -
gon. www.ksh.hu

15 1910-ben részt vett a fi ze tés eme lést kö ve te lõ ta nár ság
moz gal má ban, s ez az ál ta la fo gal ma zott ki ált vány or -
szá gos fel tû nést kel tett. Lásd SZABÓ De zsõ: Vá lasz nagy -
mél tó sá gú gróf Ti sza Ist ván volt mi nisz ter el nök, nagy bir -
to kos úr nak, Nyu gat, 1911/9.

16 Tho mas Jef fer son to Ma ry land Re pub li cans, 1809. 
17 In Cons ti tu ti on Act, 91. cikk (1867-es tör vény az al kot -

mány ról, ko ráb ban Bri tish North Ame ri ca Act, 1867-es
tör vény Brit Észak-Ame ri ká ról vagy nem hi va ta lo san
BNA Act hív ták) Ka na da al kot má nyá nak nagy ré szét
ki te võ tör vény. A je len le gi ne vét 1982-ben kap ta az al -
kot mány 1982-es ho no sí tá sá val (pat ri a ti on).

18 He ri bert WEI LAND–Ing rid Wehr–Matt hi as SEI FERT:
Good Go ver nan ce in der Sack gas se?, Ent wick lungst he o -
rie und Ent wick lungs po li tik, Bd. 5. 2009. és Ru dolf
DOL ZER–Matt hi as HER DE GEN–Bern hard VOGEL: Good
go ver nan ce. Gute Re gi e rungs füh rung im 21. Jahr hun dert,
Auft rag der Kon rad Ade na u er Stif tung, Fre i burg i. Br.
(Ver lag Her der), 2007.



po li ti kai-tár sa dal mi egy ség, egy ál lam vagy
egy kö zös ség jó irá nyí tá si és sza bá lyo zá si
rend sze rét je len ti. Ebbe be le tar to zik a
kormány és a köz pon ti, va la mint a he lyi ha -
tó sá gok irá nyí tá sa, to váb bá a jó (ál lam i és
ön kor mány za ti) ház tar tá si és költ ség ve té si
gaz dál ko dás is.19 Az Euró pai Unió is több íz -
ben dek la rál ta a jó kor mány zás fo gal mát. E
he lyütt az AKP–EK meg ál la po dás ból idé -
zünk: „Egy olyan po li ti kai és in téz mé nyi
kö zeg ben, ahol az em ber i jo go kat, a de mok -
ra ti kus alap el ve ket és a jog ál la mi ság el vét
tisz te let ben tart ják, a fe le lõs ség tel jes ál lam -
ve ze tés az em ber i, ter mé sze ti, gaz da sá gi és
pénz ügyi for rá sok át lát ha tó és fe le lõs ség tu -
da tos ke ze lé sét je len ti...”20

A jó kormányzás 
félreértelmezésének lehetõségei

A jó kor mány zás nem azo nos a jó kor -
mánnyal. A kor mány za ti mun ka ugyan is el -
sõd le ge sen dön tés ho za ta li fo lya ma tot je len t, 
má sod sor ban vég re haj tá si/al kal ma zá si fo -
lya ma tot. A ket tõ egy más sal szo ro san össze -
függ: a rossz dön tés bõl sose lesz/le het jó
vég re haj tás, és for dít va is igaz: mit ér a jó
dön tés, ha nem si ke rül neki tel je sen ér vényt
sze rez ni? A kor mány zá si te vé keny ség irá -
nyí tó ja a kormány.

A jó kor mány zás nem azo nos az erõs kor -
mánnyal. Az elõb bi a mun ka mi nõ sé gét je -
len ti, utób bi a mennyi sé gét. Nem at tól lesz
jó ugyan is egy kor mány zás, hogy min dent
le sza bá lyoz és ke zé ben tart, ez ön ma gá ban
még nem a si ker zá lo ga, még ak kor sem, ha
bi zo nyos ese tek ben – kü lö nö sen vál ság hely -
ze tek ben, ami kor a piac sem mit sem ké pes
ön ma ga meg ol da ni – tény le ge sen szük ség
van az erõs ke zû ál lam ra. Kü lö nö sen nem
igaz, hogy a túlzott adminisztráció, a bü rok -
rá cia mindent megold.

Már rég nem ér vé nyes a klasszi kus li be ra -
liz mus azon fel fo gá sa, hogy az ál lam go nosz
és a piac jó. A li be rá lis és neo li be rá lis kor -
mány zás is le het jó, ilyen kor a pi a ci me cha -
niz mu sok sze le vi szi he lyes irány ba az ál lam 
ha jó ját. A klasszi kus köz gaz da ság tan ból is -
mert, hogy ez csak fej lett, élen já ró gaz da ság
ese té ben ér vé nye sül, a töb bi nél az ál lam i
sze rep vál la lás ki e mel ten szük sé ges. Vagyis
nem a pi ac nak, ha nem az ál lam nak kell kor -
má nyoz ni, ezért olyan ál lam – azon be lül
olyan kor mány zás – kell, amely ki iga zít ja a
pi a ci me cha niz mus arány ta lan sá ga it. Te hát
sta bil pi ac ra és sta bil ál lam ra van szük ség,
ahol egy más mel lett és egy mást ki egé szít ve
mind ket tõ jól mû kö dik, s ami nek egyik leg -
fõbb tá ma sza egy erõs ci vil (di va tos szó hasz -
ná lat tal: a non pro fit szfé ra vagy nem-kor -
mány za ti szer vek, az NGO-k) szer ve zõ dés,
ami hez viszont legalább év szá za dos ha gyo -
mány és kultúra kell.21 

A jó kor mány zás nap ja ink ban nem pa ter -
na lis ta. Nem atyás ko dik, nem gon dos ko dik, 
ha nem ké pes sé tevõ, vál lal ko zó szel le mû.
A kor sze rû ál lam esz mé nye az enab ling, em -
po we ring tí pus, ahol ki ak náz zák a tár sa dal -
mi cso por tok kez de mé nye zõ kész sé gét,
mert en nek se gít sé gé vel ol csóbb és jobb köz -
szol gál ta tá so kat le het nyúj ta ni. Ez a meg kö -
ze lí tés meg fe lel az Os bor ne-Ga eb rel szem lé -
let mód nak.22 A szer zõk alap fel te vé sei:

– az ál lam i sze rep vál la lás elvi szin ten szük -
sé ges, és min den ki szá má ra hasz nos le -
het;

– az in for má ci ós tár sa da lom és a tu dás ra
ala po zott gaz da ság ki hí vá sai kö ze pet te
gyors al kal maz ko dá si kész ség szük sé -
ges, s ez ha té kony ál lam i szerepvállalást 
igényel; 
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19 Bõ veb ben: Ca pa city De ve lop ment for Good Go ver nan ce,
ed. Ani ta ERNSTOR FER–Alb recht STOCK MA Y ER, Ver -
lag, No mos, 2009.

20 AKP: at lan ti-óce á ni, Ka rib-ten ge ri és csen des-óce á ni (lé -
nye gé ben a fej lõ dõ) or szá gok, EK: Euró pai Kö zös ség. A
szö veg ere de ti ben a co to nou-i (Be nin/Af ri ka) AKP–EK
Part ner sé gi Meg ál la po dás ban ta lál ha tó (2000), a 9. cik -
kely 3. be kez dé se.

21 SÁRI NÉ DR. SIMKÓ Ág nes: A kor mány zat és a ci vil szer -
ve ze tek kap cso la tá nak kor sze rû le he tõ sé gei, Aka dé mia Ki -
adó, 2004. (EU-ta nul má nyok, IV.)

22 Bõ veb ben Da vid OSBOR NE–Ted GAEB LER: Új utak a
köz igaz ga tás ban, Kos suth Ki adó, Bu da pest, 1994. Az ere -
de ti mû: Da vid OSBOR NE–Ted GAEB LER: Re in ven ting
Go vern ment, ford. HÕGYE Mi hály–JENEI György, Ad -
di son–Wes ley, Re ad ing, Mass, 1992.



– az ál lam i sze rep vál la lás sal kap cso la tos
prob lé mák okát nem a köz igaz ga tás -
ban dol go zó em be rek sze mé lyes hi bá -
ja ként ér té ke lik, ha nem a rend szer el -
avult sá gá ban lát ják;

– sem a ha gyo má nyos li be ra liz mus, sem
a ha gyo má nyos kon zer va ti viz mus nem 
al kal mas az ál lam i sze rep vál la lás sal
kap cso la tos prob lé mák meg ol dá sá ra:
sem az ál lam i ki adá sok nö ve lé se, sem a
pri va ti zá ció nem old ja meg a hely ze -
tet.23

Mind ezek nek egyik ha té kony esz kö ze le -
het pél dá ul a PPP (Pub lic-Pri va te Part ners -
hips) ki épí té se,24 azaz a két szek tor part ner -
sé ge, meg ál la po dá sa, jogi ér te lem ben szer zõ -
dé se, a köz ügyek in té zé sé re. Vissza utal va az
elõ zõ be kez dés re: meg nõ az NGO-k sze re -
pe, kü lö nö sen a ci vil szer ve ze te ké (egye sü le -
tek, tár sa dal mi szer ve ze tek, érdek- kép vi se -
leti szervek, alapítványok) és az egyházaké.

Az államok 
és világjelenségek kapcsolata

A nem zet ál la mok má so dik vi lág há bo rú
utá ni gaz da sá gi meg gyen gü lé se vi lág je len ség.
A kor má nyok a het ve nes évek két olaj vál sá -
gá ra és a be ál ló pro fit csök ke nés re a já ru lé -
kos költ sé gek csök ken té sé vel, illetve pri va -
ti zá lás sal vá la szol tak. Mind ket tõ gyen gü lés -
hez ve ze tett, mert így ne he zeb ben tud ták
el lát ni kor mány za ti fel ada ta i kat, to váb bá
a pi a ci vi szo nyok dif fe ren ci á ló ha tá sá val se
tud tak mit kez de ni. A fo lya mat leg in kább
a fej lõ dõ or szá go kat érin tet te: be le kény sze -
rül tek a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok ba (ha
más képp nem: se gé lyek ré vén, amik meg vo -
ná sa ka taszt ro fá lis lett vol na), itt a piac tár sa -
da lom szer ve zõ ere je sem je len t meg – a kor -

mány nak te hát még na gyobb a fe le lõs sé ge,
mint a fej lett or szá gok ese té ben. Az ez red -
for du ló ra az ál lam le épí té sé nek ha tá rai
kezd tek kör vo na la zód ni: a Se att le-i, lon do ni 
és egyéb tün te té sek je lez ték, hogy gá tat kell
szab ni a nem zet kö zi gaz da sá gi li be ra li zá ló -
dás nak.

A jó kor mány zás nem tud ja fi gyel men kí -
vül hagy ni a vi lág je len sé ge ket. Nincs és a kö -
zel jö võ ben nem is lesz vi lág kor mány: a glo -
bá lis szint (glo bal go ver nan ce,25 vagy glo bal
pub lic ma na ge ment26) alatt nem vi lág kor -
mányt  ér tünk, ha nem azt, hogy lét re jöj jön
egy olyan glo bá lis együtt mû kö dé si rend szer
a je len le gi nem zet kö zi in téz mé nyi rend szer
re form ja ré vén, amely ké pes vá laszt adni
mo dern vi lá gunk új ki hí vá sa i ra és az em be -
ri ség fe nye ge tett sé gé re. Ilyen po ten ci á lis
szer ve ze tek: ENSZ, Euró pai Unió, EBSZ,
OECD, Euró pa Ta nács, Vi lág gaz da sá gi Fó -
rum, G–7, G–20 cso por tok stb.

Az utol só év ti zed szá mai azt mu tat ják,
hogy az OECD-or szá gok ban a kö zü le ti fo -
gyasz tás ará nya nem csök kent: nö ve ke dé se
meg ha lad ta a GDP-ét (ki vé tel az USA, de a
2008-as õszi pénz ügyi vál ság ra már õ is így
re a gál). 2009-ben az OECD-tag or szá gok ál -
ta lá nos kor mány za ti ki adá sai át la go san a
GDP köz el fe lét kép vi sel ték, a vál ság be kö -
szön tét kö ve tõ en a kor mány za ti ki adá sok
ará nya OECD-szer te 4,9 szá za lék pont tal
nö ve ke dett a 2007–2009 kö zöt ti idõ szak -
ban. En nek alap ján úgy tû nik, hogy az ál lam 
erõ sö dik, a kor mány zás fon tos sá ga nõ. Je -
lez zük: a fon tos ság nem azo nos a jó vagy a
he lyes fo gal má val. A fon tos ság és cent ra li -
zált ság sem azo nos fo gal mak, jól le het Ma -
gyar or szá gon együtt fut a ket tõ. Cent ra li -
zált kor mány za ti rend sze rünk Ke let-Kö -
zép-Eu ró pá ban is egye dül ál ló. Po zi tí vum,
hogy jó irány ba in dult el a kor mány za ti in -
téz mény fej lesz tés: a stra té gi ai jel le gû irá -
nyítási fel ada to kat a köz pon ti köz igaz ga tás
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23 KOZ MA Mik lós: Gon dos ko dó ál lam a XXI. szá za di ma -
gyar sport ban?, Az Os bor ne–Ga eb ler-fé le kor sze rû ál lam i
sze rep vál la lás mo dell jé nek vizs gá la ta, Bu da pes ti Cor vi -
nus Egye tem Vál la lat gaz da ság tan In té zet, 2005.

24 Rész le te seb ben: KOZMA Mik lós–SZE KE RES Esz ter: A
Pub lic-Pri va te Part ners hip vélt és va lós hang sú lyai Ma -
gyar or szá gon, Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Vál la lat gaz -
da ság tan In té zet, 2009.

25 Lásd bõ veb ben: HOÓS Já nos: Glo bal Go ver nan ce, Bu da -
pest, Aka dé mia Ki adó, 2006.

26 Lásd rész le te sen: Do nald F. KETTL: The Glo bal Pub lic
Ma na ge ment Re vo lu ti on, Was hing ton D.C., Bro o kings
Ins ti tu ti on Press, 2000.



bürok ratikus szer ve i nél tar tot ta, míg a vég -
re haj tás konk rét napi fel ada ta it az ál lam igaz -
gatá si szer ve zet rend szer tõl töb bé-ke vés bé
füg get len szer ve ze tek hez de le gál ta.27

To váb bi ten den cia a pre zi den ci a li zá ló dás.
Az el ne ve zés meg té vesz tõ le het, ugyan is a
pre zi den ci a li zá ló dás (pre si den ti a li za ti on) az
el nök re utal, és nem ér zé kel te ti meg fe le lõ en
a mo nar chi ák ban, illetve a Kö zép-Eu ró pá -
ban ki ala kult mi nisz ter el nö ki sze re pet (ér -
de mes len ne a pri me mi nis te ri za ti on be ve ze -
té se). Po gunt ke a pre zi den ci a li zá ló dást a kö -
vet ke zõ kép pen de fi ni ál ja: a) a vég re haj tó
ha ta lom kon cent rá ló dá sa a kor mány fõ ke -
zé ben; b) a kormány és az õt tá mo ga tó pár -
tok kö zöt ti egy ség gyen gü lé se, a par la ment
és a kormány egy más tól való füg get le ne dé -
se.28 Érin tet te ez je len ség az Egye sült Ki rály -
sá got, Né met or szá got, de egy ki csit (?) ná -
lunk is érez he tõ.29 Meg nõtt a vég re haj tó ha -
tal mon be lül a sú lya, a kor má nyon be lü li
vi szo nyok egy ér tel mû en a mi nisz ter el nök
ja vá ra ren de zõd tek át. Az is meg fi gyel he tõ
egy-két or szág ban, hogy in kább a pár tok
szer ve zõd nek sze mé lye köré, mint sem for -
dít va. Ma gyar or szág is egy ilyen tí pu sú
konst ruk ció irá nyá ba in dult el, ahol a mi -
nisz ter el nök nek kü lön le ge sen nagy a ha tás -
kö re a vég re haj tá si fo lya mat ban. A túl sú -
lyos ál lam meg tar tá sá ra va la mennyi po li ti -
ku sunk párt ál lás tól füg get le nül ügyel, az
el múlt húsz év er rõl szól.

Az új közmenedzsment szerepe

Nap ja ink jó kor mány zá sá nak ki hagy ha -
tat lan rész e az új köz me nedzs ment vagy új

köz szol gá la ti me nedzs ment (New Pub lic Ma -
na ge ment, NPM). Az irány zat a jó lé ti ál lam
vál sá gá ból való kiút al ter na tí vá ja ként szü le -
tett meg, amely a má so dik vi lág há bo rú utá ni 
új já épí tés és fel len dü lés kö vet kez té ben fény -
ko rát a hat va nas évek ben és a het ve nes évek
ele jé ig élte.30 A fo ga lom az 1980-as évek ben
ter jedt el, egyik elsõ te o re ti ku sa J. Bos ton.31

A né met szak iro da lom ezt az „öf fent li che
Reform ver wal tung ”-gal azo no sít ja.32 Lé nye -
ge más köz szol gá la ti me nedzs ment hez ké -
pest: az ál lam ház tar tás ha té ko nyab bá té te le,
a vál la lat gaz da sá gi szem pon tok fi gye lem be -
vé te le, az out put ol dal tel je sít mé nyé nek fo -
lya ma tos fi gye lé sé vel és mi nõ sé gé nek eme lé -
sé vel, a bü rok rá cia csök ken té sé vel, az ál lam i 
in téz mé nyek kö zöt ti ver seny meg te rem té -
sé vel, a ma gán- és ál lam i szfé ra ver se nyez te -
té sé vel. 

A 3E

A 3E kö ve tel mé nye: ol csó ság-gaz da sá -
gos ság (eco no my), ha té kony ság (ef fi ci en cy)
és hatá sosság (ef fec ti ve ness).33 A jó kor mány -
zás nak eb ben a me ne dzser szem lé le tû vál to -
za tá ban sze re pet kap a pi a ci me cha niz mu -
sok ál lam i sza bá lyo zá sa, a köz szol gá la tok
pri vatizációja (out so ur cing, ki szer zõ dés)34,
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27 ECOSTAT: A ma gyar gaz da sá gi-tár sa dal mi ki tö ré si stra -
té gia és az új nem zet kö zi ki hí vá sok, 2009, 114. p.
 www.ecos tat.hu

28 Tho mas POGUNT KE: The Pre si den ti a li za ti on of Par li a -
men ta ry De moc ra ci es: A Cont ra dic ti on in Terms?, Pa per
pre pa red for pre sen ta ti on at the ECPR Work shop, Kop -
pen há ga, 2000. áp ri lis.

29 Vö. ENYE DI Zsolt: Pre zi den ci a li zá ló dás Ma gyar or szá gon
és Nagy-Bri tan ni á ban – Hoz zá szó lás Kö rö sé nyi And rás ta -
nul má nyá hoz, Szá zad vég, 2001, 4. p.

30 JUHÁSZ Lil la Má ria: Há rom irány zat a köz igaz ga tás-tu -
do mány fo ga lom tá rá ból, avagy a New Pub lic Ma na ge -
ment, a New Go ver nan ce és az új wé be ri á nus szem lé let
vizs gá la ta, Jog el mé le ti Szem le, 2011/3.

31 Jo nat han BOS TON: Pub lic Ma na ge ment: The New Ze e -
land Mo del, Auck land, Ox ford Uni ver sity Press, 1996.
Egyéb ként Svéd or szág és más jó lé ti ál la mok is kö vet ték
a mo dellt.

32 Jörg BEC KER–Lars AlGER MIS SEN–Thors ten FALK: Pro -
zes so ri en ti er te Ver wal tungs mo der ni si e rung. Pro zess ma na -
ge ment im Ze i tal ter von E-Go vern ment und New Pub lic
Ma na ge ment, Ber lin, Sprin ger, 2007. és Th. EDE LING:
Öf fent li ches und pri va tes Ma na ge ment, Fun da men tally
ali ke in All Unim por tant Res pects?, Op la den, 1998.

33 HAJ NAL György: Igaz ga tá si kul túr a és New Pub lic Ma na -
ge ment re for mok egy össze ha son lí tó eset ta nul mány tük ré -
ben, Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga -
tá si Egye tem, 2005. 
A non pro fit szek tor ra lásd: Rob Re i der: Imp ro ving the
Eco no my, Ef fi ci en cy, and Ef fec ti ve ness of Not-for-Pro fits:
Con duc ting Ope ra ti o nal Re vi ews, Wi ley, 2001.

34 Nyil ván va ló, hogy en nek ki in du ló fel té te le, hogy a köz -
szol gál ta tá so kat díj kö te les sé tesszük.



a verse nyez te tés35, a vo u cher-rend szer36 stb.
Azon ban az NPM 3E el ve it is óva to san kell
al kal maz ni, mert a) össze üt köz het nek a jog -
egyen lõ ség, az egyen lõ hoz zá fé rés, a jog sze -
rû ség el ve i vel, sé rül het a jog ál la mi ság és a de -
mok rá cia elve is; b) ahol be ve zet ték, ott
csök kent az el szá mol tat ha tó ság és az egyen -
lõ hoz zá fé rés esé lye, va la mint a köz szol gál -
ta tá sok szín vo na la; c) csök kent az ál lam nak
az új kö rül mé nyek re való re a gá lá si képes -
sége. Eu ró pá ban ta lán leg ra di ká li sab ban az
Egye sült Ki rály ság al kal maz ta (that che rism,
that che riz mus), az USA-ban Re agan el nök
kez de mé nyez te, foly ta tói Bill Clin ton és az
Egye sült Ki rály ság ban Tony Bla ir vol tak.
A rend szer vál to zás óta Ma gyar or szá gon az
NPM a ha zai szak iro da lom ban is kezd ter -
jed ni, az NKI (Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet, ko ráb ban Kor mány za ti Sze mély ügyi és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont, illetve Ma -
gyar Köz igaz ga tá si In té zet) a té má ban rend -
sze re sen pub li kál.37 Jól le het Per ger Éva csa -
pa tá nak mun ká ja nem egye dül ál ló,38 gya -
kor la ti meg va ló sí tás még nincs.

Az NPM ön ma gá ban még nem cso da esz -
köz.39 Az irány zat sze rint a jó kor mány zás
kor sze rû meg va ló sí tá sá nak tech ni kái a kö -
vet ke zõk:

– mi nõ ség biz to sí tás, ISO, TQM stb.,
– Pub lic Po li cy Analy sis (PPA), szak po li -

ti kai elem zés,
– Pro gram me Eva lu a ti on (PE), prog ram -

ki ér té ke lés,40

– stra té gi ai ter ve zés és me nedzs ment,
– tel je sít mény ér té ke lés és ezzel össze füg -

gõ bé re zés,
– bench mar kig, best prac ti ce,
– Bu si ness Pro cess Re en gi ne e ring (BPR),

üz le ti fo lya ma tok új ra szer ve zé se,
– nul la bá zi sú költ ség ve té si rend szer,
– Ma na ge ment Cont rol (MC), ve ze tõi

ellen õr zés.

Ter mé sze te sen a ko ráb bi, 19. és 20. szá za -
di te ó ri ák is to vább él nek, nem egy vál to za -
tá nak nap ja ink ban ki fe je zet ten re ne szán sza
van: ne o fa y o liz mus, ne o ta y lo riz mus, ne o -
for diz mus stb.41 A két vi lág há bo rú kö zöt ti
idõ bõl szár ma zó Ma gya ry Zol tán-fé le kez -
de mé nye zé sek meg le põ mó don máig idõ sze -
rû ek,42 a je len leg futó Ma gya ry Prog ram is
eze ken ala pul.

Mérhetõségi szempontrendszerek

Az ál lam i szek tor ha té kony sá gá nak és ha -
tás fo ká nak ja ví tá sa ér de ké ben a kor mány za -
ti tel je sít mény fel mé ré sé nek szük sé ges sé gét
már ré gen fel is mer ték. A 2008-ban kez dõ -
dött pénz ügyi és gaz da sá gi vál sá got kö ve tõ -
en azon ban min den ko ráb bi nál na gyobb
szük ség van a pon tos és jól idõ zí tett ada tok -
ra, me lyek cél ja se gí te ni a kor mány za to kat
a tá jé ko zott dön té sek meg ho za ta lá ban arra
vo nat ko zó an, hogy mi ként és mely te rü le te -
ken rang so rol ják a ki adá so kat, csök kent sék
a költ sé ge ket, és se gít sék elõ az in no vá ci ót
az ál lam igaz ga tás ban.43

Szá mos el kép ze lés/kí sér let lé te zik a jó
kor mány zat mé ré sé re. Leg gyak rab ban hasz -
nált és leg in kább el fo ga dott a KK, illetve
KKM-in dex, ahol az egyes te rü le tek osz tály -
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35 Az Egye sült Ki rály ság ban pl. az ön kor mány za to kat jog -
sza bály kö te le zi, hogy a köz szol gá la ti te vé keny sé get
ver seny pi a ci fel té te lek mel lett ver seny tár gya lás ra bo -
csás sa. A ten de ren töb ben in dul nak, ezek egyi ke a ko -
ráb bi mo no pol ál lam i szol gál ta tó.

36 Az ál lam pol gár „je gyet” kap, s an nál a köz szol gál ta tó nál
köl ti el, ami szá má ra a leg jobb.

37 Ilyen pél dá ul HAJ NAL György–GAJ DU SEK György:
Hi va ta li ha tá rok – tár sa dal mi ha tá sok 2002 címû ta nul -
má nya.

38 Lásd pél dá ul GYÖRGY Ist ván: Kor sze rû köz szol gá la ti
rend szer ki ala kí tá sa az EU-csat la ko zás után, Bu da pest,
Aka dé mia Ki adó, 2004 (EU-ta nul má nyok, IV.).

39 LÕRINCZ La jos, Köz igaz ga tá si re for mok: mí to szok és re a -
li tás, Köz igaz ga tá si Szem le, 2007/2.

40 Fo lya mat köz be ni ki ér té ke lés, azon na li vissza csa to lás sal 
és hi ba ja ví tás sal.

41 Ilyen fõbb köz igaz ga tá si mun ka szer ve zé si ele mek: egy -
ab la kos ügy in té zés, szer ve zé si fo lya ma tok elem zé si
tech ni kái, ügy in té zé si fo lya ma tok ál lan dó fej lesz té se
stb. Lásd rész le te seb ben: Ka tak liz mák csap dá ja, szer k.
PALÁN KAI Ti bor, Bu da pest, TSR Mo del Ki adó, 2008.

42 CSIZ MA DIA An dor–MÁT HÉ Gá bor–NAGY End re: Ma -
gyar Köz igaz ga tás tör té net, Bu da pest, BKÁE-jegy zet,
1990, 39–46. p.

43 Go vern ment at a Glan ce. Kor mány za ti kör kép, OECD,
2011.



za tot kap nak, eze ket össze sí tik, s így az ér té -
ke lés az ál la mok kö zöt ti össze ha son lí tást is
meg áll ja. A Ka uf mann–Kra ay–Mast ruz zi vi -
lág mé re tû kor mány za ti jel zõ szám44 hat fõ
te rü le tet vizs gál és ér té kel:45

– be le szó lás és el szá mol tat ha tó ság (vo i ce
and ac co un ta bi lity),

– po li ti kai in sta bi li tás és erõ szak (po li ti -
cal ins ta bi lity and vi o len ce),

– kor mány za ti ha té kony ság (go vern ment
ef fec ti ve ness),

– az irá nyí tás mi nõ ség e (re gu la to ry bur den),
– a tör vé nyek ere je és be tar tá sa (rule of law),
– a kor rup ció el len õr zé se (graft, cor rup ti on).

A Vi lág bank ál tal irá nyí tott prog ram a
Föld több mint 200 or szá gá ban ku tat ja a
kor mány zás mi nõ sé gét, s er rõl je len tés is ké -
szül. A 2002 óta tar tó vizs gá lat ban mint egy
40 szer ve zet (szak mai kom pe ten ci á val ren -
del ke zõ nem zet kö zi46 és ha zai NGO-k, ma -
gán sze mé lyek, re form ba rát kor mány za ti
szak em be rek stb.) ér ték íté le te alap ján szü le -
tik meg az össze sí tett mi nõ sí tés. A szer ve zet
egy 20 jel zõ szám ból álló mé ré si mód szert
dol go zott ki, ahol az egyes té nye zõ ket egy
ha tos ská lán ér té ke lik.47 Így az egyes or szá -
gok egy más sal is össze ha son lít ha tó ak let tek
– nyil ván va ló an egy nyu ga ti tí pu sú ér ték -
rend nek meg fe le lõ en.

Je len ta nul mány nak nem cél ja a Ma gyar -
or szág ra vo nat ko zó rész anyag az 1996–2008 
kö zöt ti idõ sza ká nak is mer te té se a már em lí -
tett hat fõ szem pont alap ján. Mind össze egy

be kez dés ere jé ig ref lek tál rá: lé nye ge, hogy
mind a hat gra fi kon egy for ma ten den ci át
tük röz: en nek alap ján Bu da pest meg íté lé -
se 1996-tól fo lya ma to san ja vult egé szen
2003–2004-ig, majd ezt kö ve tõ en tö rés men -
tes rom lás fi gyel he tõ meg. Saj nos, a ha nyat -
lás üte me na gyobb, mint az emel ke dé sé: az
1996-os 81 szá za lé kos ér té künk (ami a rend -
szer vál to zás kor a csú cson 90 szá za lék is
volt) le esett 78 szá za lék ra. Vagyis: a vizs gált
12 év alatt lé nye gé ben sem mit nem ha lad -
tunk elõ re.

Mér het jük a jó kor mány zás ered mé nyes -
sé gét uni ós mér cé vel is. Az in teg rá ci ós érett -
ség e vo nat ko zás ban a (jó) kor mány zás mi -
nõ sí té se. Át ala ku lá si, jogi, ál ta lá nos gaz -
dasági, pénz ügyi, ver seny ké pes sé gi, hu mán, 
kul tu rá lis stb. szem pont jai van nak, hogy
csak a leg fon to sab ba kat em lít sük. A mé rés
alap ján a régi és új tag or szá gok egy más sal is
jól ha son lít ha tó ak.48

Az ENSZ, egy má sik ku ta tá si is ko la,49

már rész le te seb ben vizs gál, sze rin tük nyolc
fõ is mér ve van a jó kor mány zás nak:50

– a pol gá rok rész vé te le (par ti ci pa to ry),
– a jogi sza bá lyo zás, jog ál la mi ság kö ve té -

se (fol lows the rule of law),
– át lát ha tó ság (trans pa ren cy),
– fe le lõs ség (res pon si ve ness),
– kon szen zus ori en tált ság (con sen sus orin -

ted),
– esély egyen lõ ség, be vo nás a po li ti ká ba

(equ ity and inc lu si ve ness),
– ha tá sos ság és ha té kony ság (ef fec ti ve ness

and ef fi ci en cy),
– el szá mol tat ha tó ság (ac co un ta bi lity).
A vi lág 33 leg fej let tebb or szá gát tömö -

rítõ OECD (Or ga ni za ti on for Eco no mic
Co-ope ration and De ve lop ment, Gaz da sá -
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44 Da ni el KAUF MANN–Aart KRA AY–Mas si mo MAST -

RUZ ZI: Go ver nan ce matt ers VIII : agg re ga te and in di vi -
du al go ver nan ce in di ca tors 1996–2008, The World Bank
Po li cy Re se arch Wor king Pa per Se ri es, 2009.
World wi de Go ver nan ce In di ca tor,
 www.go vin di ca tors.org

45 Uni ted Na ti ons: Pub lic Go ver nan ce In di ca tors: A Li te ra -
tu re Re vi ew, Uni ted Na ti ons, 2007.

46 Né hány is mert nem zet kö zi in téz mény és szer ve zet:
Eco no mist In tel li gen ce Unit, Fre e dom Ho u se, Cer be -
rus Cor po ra te,World Eco no mic Fo rum Glo bal Com pe -
ti ti ve ness Sur vey, Glo bal In teg rity In dex, Gal lup World 
Poll, IMD World Com pe ti ti ve ness Ye ar bo ok stb.

47 IBRD: Co unt ry Po li cy and In si tu ti o nal As sess ment, 2006.

48 Bõ veb ben: Pa lán kai Ti bor: A Ma gyar gaz da ság és tár sa da -
lom in teg rá ció-érett sé ge, in teg rá ci ós ké pes sé ge és fel ké szült -
sé ge, Bu da pest, Cor vi nus Egye tem, 2005.

49 Uni ted Na ti ons, ESCAP. www.unes cap.org
50 Gu i de bo ok on Pro mo ting Good Go ver nan ce in Public-

 Private Part ners hips, Uni ted Na ti ons, 2008.



gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet) 
alap el vei:51

– a jog ál la mi ság tisz te le te (rule of law),
– nyílt ság, át lát ha tó ság, el szá mol tat ha tó -

ság a de mok ra ti kus in téz mé nyek irá -
nyá ban (open ness, trans pa ren cy and
ac co un ta bi lity),

– kor rekt és egyen lõ bá nás mód az ál lam -
pol gá rok kal, ide ért ve a be le szó lás és rész -
vé tel rend sze rét (fa ir ness and equ ity),

– ha té kony ság, ha té kony szol gá lat (ef fi ci -
ent, ef fec ti ve ser vi ces),

– vi lá gos, át lát ha tó és al kal maz ha tó tör -
vé nyek és sza bá lyo zók (cle ar and trans -
pa rent),

– kon zisz ten cia és a ko he ren cia a po li ti ka -
for má lás ban (con sis ten cy and co he ren ce),

– az eti kai ma ga tar tás ma gas nor mái
(etichs).

Az OECD 2011. má jus 24–25-én meg ren -
de zett éves fó ru mán mu ta tat ta be a jobb élet
in de xét (Bet ter life in dex), amely 11 té nye zõ
(lak ha tás, jö ve de lem, fog lal koz ta tás, kö zös -
ség, ok ta tás, kör nye zet, kor mány zás, egész -
ség, élet tel való meg elé ge dett ség, köz biz ton -
ság, mun ka és sza bad idõ meg osz lá sa) alap ján 
méri a gaz dag sá got, a jó lé tet és az élet mi nõ -
sé get.52 A 2011. évi Kor mány za ti kör kép
mind a tag-, mind a part ner or szá gok ra vo -
nat ko zó an köz el 60 mu ta tó ból álló össze -
állítást bo csá tott a dön tés ho zók és a nyil -
vánosság ren del ke zé sé re, hogy se gít se a kor -

mány za ti tel je sít mény elem zé sét és össze -
ha son lí tá sát.53 A ki ad vány a kor mány za ti te -
vé keny sé gek tel jes „ter me lé si lán cá ból” szár -
ma zó ada to kat fog lal ma gá ban: a be folyt
be vé te lek re vo nat ko zó in for má ci ó kat; a
kor mány za ti ki adá sok ra, a fog lal koz ta tás ra
és a bé rek re vo nat ko zó in put mu ta tó kat; a
kor mány zat egé szé re és egyé ni szek to rok ra
(pél dá ul ok ta tás, egész ség ügy és adó igaz ga -
tás), to váb bá össze ha son lí tó ada to kat is
kö zöl az át lát ha tó ság gal és in teg ri tás sal, a
sza bá lyo zói irá nyí tás sal, a köz szol gá la tok
hu mán erõforrás-menedzsmentjével és a szol -
gál ta tá sok nyúj tá sá val kap cso la tos köz gaz -
dál ko dá si gya kor la tok ról.

Azon ban a kor mány zás mér he tõ sé gé nek
szub jek tív ele mei is van nak. Az el szá mol tat -
ha tó ság-el mé let egyik leg na gyobb prob lé -
má ja, hogy a vá lasz tók a hi á nyos in for mált -
ság kö vet kez té ben bi zony ta la nok, vagyis nem 
tud ják pon to san be ha tá rol ni, mi lyen tel je -
sít mény kri té ri u mot al kal maz za nak a kor -
mány tá mo ga tá sá ra vagy le vál tá sá ra vo nat -
ko zó sza va zói dön té sük mér le ge lé se kor.54

A vá lasz tók így olyan kor mányt is meg buk -
tat hat nak, ame lyik jól kép vi se li ér de ke i ket,
ugyan ak kor olyat is új ra vá laszt hat nak, ame -
lyik rosszul tel je sí tett és po li ti ká já val el tért a 
köz ér dek szol gá la tá tól. A vá lasz tók bi zony -
ta lan sá gá nak po li ti kai fel is me ré se te ret nyit
a kü lön bö zõ vé le mény be fo lyá so lá si ma ni -
pu lá ci ós tö rek vé sek szá má ra.55
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51 Di rec to ra te on Pub lic Ad mi nist ra ti on and Ma na ge ment.
OECD, 2010.
The se prin cip les are: res pect for the rule of law; open -
ness, trans pa ren cy and ac co un ta bi lity to de moc ra tic
ins ti tu ti ons; fa ir ness and equ ity in de al ings with ci ti -
zens, inc lu ding me cha nisms for con sul ta ti on and par ti -
ci pa ti on; ef fi ci ent, ef fec ti ve ser vi ces; cle ar, trans pa rent
and app li cab le laws and re gu lat ions; con sis ten cy and
co he ren ce in po li cy for mat ion; and high stan dards of
et hi cal be ha vi o ur.
http://www.oecd.org/abo ut/
0,3347,en_2649_37405_1_1_1_1_37405,00.html

52 OECD: How’s Life? Me a su ring Well-Be ing, OECD Bet ter
Life Ini ti a ti ve, OECD 2011. 
http://www.oecd bet ter li fe in dex.org/

53 OECD: Go vern ment at a Glan ce, i. m. Or szá gon ként
lásd http://www.oecd.org/do cu ment/47/
0,3746,en_2649_33735_47862703_1_1_1_1,00.html

A 2011. évi Kor mány za ti kör kép ezen és egyéb fon tos
meg ál la pí tá sai meg mu tat ják a bi zo nyí té kok le het sé -
ges és kí vá na tos ér té két és sze re pét a po li ti kák ki ala kí -
tá sa  terén. A pro jekt tel, ki egé szí tõ ada tok kal, va la -
mint az egyes or szá gok ra vo nat ko zó fel jegy zé sek kel
kap cso la tos to váb bi in for má ció az aláb bi he lyen ér he -
tõ el: www.oecd.org/gov/in di ca tors/go va tag lan ce.
A Stat Links nevû szol gál ta tás biz to sí tá sá val a ki ad vány
le he tõ vé te szi az ol va sók szá má ra a szó ban for gó ada to -
kat tar tal ma zó Ex cel fáj lok le töl té sét is.

54 Vö. KÖRÖ SÉ NYI And rás: El szá mol tat ha tó-e a kormány?
Kép vi se let, de mok rá cia és a 2006. évi vá lasz tá sok = A
2006-os or szág gyû lé si vá lasz tá sok. Elem zé sek és ada tok,
szer k. KARÁ CSONY Ger gely, Bu da pest, DKMKKA– BCE 
PTI, 2006, 253–293. p.

55 G. FODOR Gá bor–STUMPF Ist ván: A „jó kor mány zás”
két ér tel me avagy a de mok ra ti kus kor mány zás prog ram ja
és fel té te lei. http://www.sza zad veg.hu/fi les/let ol te sek/7.pdf



A jó kormányzás Magyarországon

A ha zai kor mány zás jó sá gát ilyen szem -
pon tok alap ján vizs gál va, rö vi den a kö vet ke -
zõ jel lem zés adat ha tó.

Részvétel

A rész vé tel el vi leg meg ol dott: nõk és fér -
fiak, gaz da gok és sze gé nyek al kot má nyos
jo ga i kat te kint ve for ma i lag egyen lõk. Más
kér dés a po li ti ká ban való ak ti vi tá suk, ami -
nek egyik leg jobb mér he tõ sé ge a sza va zá so -
kon való rész vé tel ará nya. (So kat szá mít a
pro pa gan da, rek lám, s meg kü lön böz te tet -
ten nagy a mé dia fe le lõs sé ge.) Ugyan ak kor
messze já runk pél dá ul a skan di náv mo dell -
tõl, ahol elég sé ges rész vé tel mel lett is ér -
vény te len a sza va zás, ha a nõk ará nya az elõ -
írt szá za lé kos szin tet nem éri el. Nem ala -
kult ki az el múlt több mint két év ti zed alatt
az ál lam, a csa lá dok és a piac együtt mû kö dé -
se sem. Hi ány zik a tár sa dal mi és jó lé ti igé -
nyek konk rét össze han go lá sa. Ki fe je zet ten
gyen ge a ci vil szer ve ze tek be le szó lá sa, nem
fej lõ dött ki az egész sé ges lob bi zás.

Jogérvényesülés

A tör vé nyi sza bá lyo zás hoz nem csak a füg -
get len bí ró ság, ha nem a kor rup ció men tes és
pár tat lan rend õr ség, to váb bá kü lö nö sen az
em ber i jo gok, a ki sebb sé gek vé del me is hoz -
zá tar to zik. Utób bi ak nál nem il le t min ket kü -
lö nö sebb di csé ret, hi á ba van tör vény: ami kor 
pél dá ul a Be nes-dek ré tu mok kap csán de ho -
nesz tá ló an vé le ke dünk Vac lav Kla us ról, haj -
la mo sak va gyunk el fe led kez ni ar ról, hogy itt
mi is cse hül ál lunk: most (a rend szer vál to zás
után) ha tal mas már vány táb la ké szült annak a 
föld mû ve lés ügyi mi nisz ter nek (Nagy Imre),
aki el sõk kö zött kö ve tel te ha zánk ban a II. vi -
lág há bo rú után, hogy ha a né me tek egy ba -
tyu val jöt tek, egy ba tyu val is men je nek.56 

Az alap gon do la tot foly tat va: a tör vé nyi
sza bá lyo zás lo gi ká ja sze rint az ál lam nak
nem le épí tés re, ha nem meg erõ sí tés re van
szük sé ge. A ha zai gya kor lat hek ti kus, ese te i -
ben év köz ben is több ször tör tén nek vál toz -
ta tá sok, pél dá ul a sze mé lyi jö ve de lem adó -
zás ban, hol ott ez Euró pa más ré sze in nem
szo kás. Hi ány zik a tör vény szel le me, nap ja -
ink ra in kább az jel lem zõ, hogy két szak ér tõ
há rom fé le képp ér tel mez. A jó és tar tós (több -
éves) sza bá lyo zás sal nem len né nek egyen súly -
ta lan sá gok, s így el ke rül he tõ ek vagy mér sé -
kel he tõ ek len né nek a tár sa dal mi és fis ká lis,
to váb bá egyéb vál sá gok.

Átláthatóság

Az át lát ha tó ság azt je len ti, hogy a ho zott
in téz ke dé sek és azok vég re haj tá sa nyil vá -
nos ság ra ke rül jön. A ha zai – de saj ná la to san
a kül föl di – gya kor lat sze rint a mé dia ki zá -
ró lag a bot rá nyos ese te ket, pon to sab ban
azok egy tö re dé két hoz za – ennyi. Leg in -
kább gaz da sá gi té ren je lent ke zik ez. Már az
alap mo dell is prob lé más: az ál lam túl so kat
vál lal, a gaz da ság nem ké pes elõ ál lí ta ni hoz -
zá a be vé te le ket. Mi ért le gyen az át lát ha tó,
ami nek már a bá zi sá val is gond van? A meg -
ol dás egy sze rû nek tû nik, még sem az: pi a co -
sí ta ni a köz szol gál ta tást, erõ sí te ni az ön gon -
dos ko dás mo dell jét, öko no mi zál ni a tár sa -
dal mat. A köz szol gál ta tás ma gá no sí tá sa nem 
fel tét len el adás, le het bér be adás is, lé nye ge a
jó kor mány zás ban: az ál lam pol gár nak ke ve -
seb bet kell jen köl te ni és ma ga sabb szín vo na -
lú szol gál ta tást kap jon. A sok ból egy pél da:
az ön gon dos ko dás nak nincs ha gyo má nya, a
tár sa da lom fel osz tó-ki ró vó vi lá gá ban ez fö -
lös le ges nek tûnt, ki épí té sé hez nem csak ge -
ne rá ció- és szem lé let vál tás kell, ha nem pénz -
ügyi ösz tön zõk, min de nek elõtt adó ked vez -
mény az ilyen tí pu sú meg ta ka rí tá sok ra.
Rend szer e alig át lát ha tó, éven te vál to zik,
hol ott itt ki fe je zet ten hosszú távú gon dol -
ko dás és(!) gon dos ko dás szük sé ges. Pél dá ul
2012-ben az éves 100 vagy 130 ezer fo rin tos
szja nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi vissza té rí tés
csu pán havi 8-10 ezer fo rin tot je len t, a leg na -
gyobb gond, hogy leg töb ben még ennyi vel
sem ren del kez nek. A kö vet he tõ és tá mo ga tó
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56 1945-ben az ak ko ri föld mû ve lés ügyi mi nisz ter, Nagy
Imre is szor gal maz ta a „ha za áru ló volks bun dis ta svá -
bok” el tá vo lí tá sát, akik nek át kell ad ni uk gaz da sá ga i kat
az élõ és holt fel sze re lé sek kel együtt (va gyon el kob zás).
ZIN NER Ti bor: A ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té se,
Bu da pest, Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 2004.
Rá két hét re már el is in dult az elsõ vo nat Bu da örs rõl a
ki te le pí tet tek kel, fe jen kén ti húsz ki lós cso mag juk kal.



rend szer so kat se gít het ne. Az öko no mi zá lás 
egyik alap ja a szem lé let vál tás ki ala kí tá sa is,
ami hez nem csak ne ve lés, ha nem érez he tõ
gaz da sá gi jó lét is kell. Az érez he tõ ség egyik
fel té te le az át lát ha tó ság.

Felelõsség

A kor mány zat ra és in téz mé nye i re is vo -
nat ko zó köz jo gi fe le lõs ség ki ala kí tá sa és ér vé -
nye sí té se. A fe le lõs kormány fo gal ma azt je -
len ti, hogy ha ta lom ra ju tás ese tén a vá lasz tá -
si ígé re te ket meg ha tá ro zott idõn be lül
cse lek vés kö ve ti, azok szá mon kér he tõk.
Jól le het ez evi dens, gro teszk mó don azon -
ban Szá la si Fe renc és kor mány a el íté lé se óta
még sincs ha zai gya kor la ta. A jó kor mány -
zás ak kor va ló sul meg, ha a fe le lõs ség mi nél
ma ga sabb szin ten, s a vál lalt ter mi nus nál ha -
ma rabb tör té nik meg. A rend szer vál to zás
óta ilyen fe le lõs ség re vo nás még egyet len
kormány egyet len mi nisz te ré vel, mi nisz ter -
el nö ké vel szem ben sem volt, bár erre szá -
mos al kal mat biz to sí tot tak. A (köz jo gi
vagy po li ti kai) fe le lõs ség – ha len ne is, csak – 
ké rész éle tû: egy kor mány za ti cik lus jel lem -
zõ en négy év, azaz csak rö vid távú ér de kek
meg va ló sí tá sá ról le het szó. Így a re for mok
lé nye gé ben csak sza vak, ame lyek át gon do -
lat la nok, hi ány zik a tény le ges meg ol dás.
Nem tu da to sult a po li ti ku sok ban, hogy a
nem zet iránt ön ként vál lalt fe le lõs sé gük
nem egy cik lus ra szól: a haza nem négy év -
ben gon dol ko dik.

Egyetértés

A kon szen zus ori en tált ság el sõd le ge sen arra 
vo nat ko zik, hogy a tár sa da lom kü lön bö zõ
ré te gei a kü lön fé le tár sa dal mi kér dé sek rõl
kü lön fé le képp vé le ked nek. A kormány jó
me di á to ri sze re pe csök ken ti a konf lik tu so -
kat, se gí ti a kor mány za ti dön té sek meg ho -
za ta lát, illetve meg ér té sét. Bár a ma gyar kor -
mány zat ban több tár ca is fe le lõs, érin tett a
tár sa dal mi szer ve ze te ket il le tõ en, a ci vil
szer ve ze tek kel, az NGO-vi lág gal való pár -
be széd még gye rek ci põ ben jár. Nincs meg
az iga zi mé dia kom mu ni ká ció, a po li ti ku sok
sze re pel ni vá gyá sát nem le het ezzel azo no sí -

ta ni. A mé di u mok se ér zik fe le lõs sé gü ket,
pe dig leg alább a „ki rá lyi” adók nak len ne itt
mun ká ja és fe le lõs sé ge.

Politikai részvétel

A po li ti ká ba való be vo nás azt je len ti, hogy
a tár sa da lom jó köz ér ze te at tól is függ, hogy
tag jai ér zik be le szó lá su kat a tár sa dal mi fo -
lya ma tok ba, illetve nem ér zik ki re kesz tett -
nek ma gu kat. An nál jobb a kor mány zás,
mi nél több cso por tot si ke rül be von ni ebbe,
kü lö nös te kin tet tel a leg se bez he tõbb ré te -
gek re. A sú lyos pén zel vo ná sok ugyan ak kor
mind job ban el ide ge ní tik a vá lasz tó kat (lát -
ha tó volt a leg utób bi EP-, illetve rend kí vü li
he lyi vá lasz tá so kon a rész vé tel, mert: mire is 
sza va zok?) va la mennyi kor mány tól. Az em -
be rek – kor mány zot tak – elõtt nem a ta ka ré -
kos, szol gál ta tó ál lam kör vo na la bon ta ko -
zik ki, ha nem mind job ban az erõ szak szer -
ve ze té.57 Nem az erõs, ha nem az erõ sza kos
ál lam. Nem az in tel li gens, ha nem a dur va ál -
lam. Ér te lem sze rû en a kor mány zás is ugyan -
eze ket a jel zõ ket kap ja. Az ele fánt csont to -
rony ba vo nu lás az ál lam i vál la lat irá nyí tás
szint jé re is le ké pe zõ dött: a BKV ve ze té se
nem szál l fel vil la mos ra, a MÁV ve ze té se
csak kí vül rõl lá tott vo na tot stb.

Hatékonyság

A jó ha té kony ság azt fe je zi ki, hogy a bölcs 
dön té sek ta lál koz nak a kö zös ség igé nye i vel,
a dön té se ket kö ve tõ in téz ke dé sek azo kat
mind ma ga sabb szin ten ki elé gí tik, s a meg -
va ló sí tá sá ban olyan ered mé nyek szü let nek,
ame lyek a tár sa da lom elé ge dett sé gét vív ják
ki. Egyik fõ szem pont itt is a fenn tart ha tó -
ság és a ha té kony ság. Né hány re cept a ha té -
kony kor mány zás be in dí tá sá hoz: a mun -
kaerõpiac be fo ga dó ké pes sé gé nek nö ve lé se,
a bé rek uni ós szint re föl zár kóz ta tá sa, az
élet pá lya (egész sé ges kar ri er) biz to sí tá sa, a
ma gyar cé gek (fõ leg kkv-k) ver seny ké pes sé -
gé nek ja ví tá sa, a gya kor lat ban meg va ló su ló
in no vá ció és az ál lás ori en tált kép zés tá mo ga -
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57 Ezt a ter mi no ló gi át a 19. szá zad kö ze pén Marx Ká roly
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tá sa, a re diszt ri bú ci ós ará nyok meg vál toz ta -
tá sa, a köz te her vi se lés szer ke ze té nek át for -
má lá sa. A ha zai te rep át te kin té se könnyû:
mi vel ilyen el fo ga dott ter vek nem is lé tez -
nek, meg va ló sí tá suk ról nem is le het ér té ke -
lést adni. Pe dig egy re in kább szük ség len ne
rá. Tu do má sul kell ven ni, hogy az uni ós tá -
mo ga tá sok nem he lyet te sí tik a meg fe le lõ
gaz da ság- és tár sa da lom po li ti kát.58 

Elszámoltathatóság

Az el szá mol tat ha tó ság – tu laj don képp ez
a jó kor mány zás iga zi kul csa. Azt je len ti,
hogy nem csu pán a kor mány za ti – ál lam i és
ön kor mány za ti – in téz mé nyek, ha nem a
pri vát szek tor és a ci vil szer ve ze tek is fo lya -
ma to san kö vet he tõ el szá mo lás sal tar toz nak
a tár sa da lom egé sze felé. Ter mé sze te sen ez
nem va ló sul hat meg az át lát ha tó ság, illetve a
tör vé nyek be tar tá sa nél kül. Sem a rend szer -
vál toz ta tás kor, se azt kö ve tõ en ilyen re ha zai 
pél da ed dig nem akadt. Úgy vél jük, in du lás -
képp egy-egy pre ce dens kö vet ke ze tes vé gig -
vi te le szem lé let vál to zást ered mé nyez ne.
Hisszük, hogy ez nem csak a jó ér te lem ben
vett fe gyel met erõ sí te né, ha nem egy idõ
után az egész sé ges kre a ti vi tás ra is ked ve zõ
ha tás sal len ne.

Best practice

Ta nul sá gos, hogy a nagy (ta lán leg na -
gyobb?) pol gá ri ha gyo má nyok kal ren del ke -
zõ an gol al só ház köz igaz ga tá si bi zott sá gá -
nak leg utób bi, sor ban a nyol ca dik je len té -
se mi képp ta gol ja a fõ szem pon to kat a jó
kormány mun ká já nak meg íté lé sé rõl. Te szi
ezt az zal a sze rény cél lal, hogy „a legjob -
bak kö zött le gye nek a vi lá gon.”59 Íme a best
prac ti ce ele mei: 

– a jó tár sa da lom, amely nek tag jai ké pes -
sé gük kel és kész sé gük kel tud ják tá mo -
gat ni a kor mány za ti mun kát. Igaz ez a
mi nisz te rek re és köz szol gák ra épp úgy,
mint a köz igaz ga tás ba nem tar to zók ra;

– a jó el já rás olyan struk tú rá kat, rend sze -
re ket és fo lya ma to kat je len t, ame lyek
hoz zá já rul nak a si ke res jog al ko tás hoz
és az ered mé nyes meg va ló sí tás hoz. Eh -
hez min de nek elõtt ru ti nos, jól fel ké -
szült közalkalmazotti kar szükséges;

– a jó szá mon ké rés kul csa mind a vá lasz -
tott, mind a ki ne ve zett ve ze tõk ese tén a
jól el ha tá rolt mun ka kör és fe le lõs ség. Ek -
kor min den ki szá má ra vi lá gos, hogy ki -
nek és mi ért kell fe le lõs sé get vál lal nia;60

– a jó kap cso lat tar tás lé nye ge a kü lön fé le
köz fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek kel
való fo lya ma tos ne xus, arra fó ku szál va, 
hogy a dön té se ket és vég re haj tá su kat
ál lan dó an ja ví ta ni le hes sen;

– a jó sa rok kö vek (stan dar dok) a köz éle ti 
ma gas eti kai nor mát je len tik, így a kor -
mány za ti szer vek iránt na gyobb a bi za -
lom.

A je len tés a meg va ló sí tás ele mei kö zött
em lí ti töb bek kö zött a szám ve võ szé ket is
mint füg get len szer ve ze tet és a tény le ges
kor mány za ti mun ka kö ve té sé nek egyik leg -
fon to sabb esz kö zét.61
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58 Ez nem egye dül a szer zõ ál lás pont ja. Ugyan ezt ál lít ja lé -
nye gé ben az ECOSTAT leg utób bi, ok tó be ri ki ad vá nya
is. ECOSTAT: A ma gyar gaz da sá gi-tár sa dal mi…, i. m.,,
2009, 110. p.

59 Ho u se of Com mons, Pub lic Ad mi nist ra ti on Se lect
Com mit tee: Good Go vern ment, Eight Re port of Ses si on
2008–2009, Lon don, 2009. Az idé zett rész: „...to be
among the best in the world.”

60 Ere de ti ben: „One im por tant pre re qu i si te so that is ac co -
un ta bi lity is the exis ten ce of de fi ned ro les and re pon sab -
li li ti es so that is cle ar who can be held res pon sib le for
what.” Good Go vern ment…, i. m., 3. p.

61 „Es tab lis hing an in de pen dent body with the po wers to
as sess and pro mo te ef fec ti ve per for man ce in go vern -
ment, ide ally by chan ging the re mit and ope rat ion of the 
Na ti o nal Au dit Of fi ce.” Good Go vern ment…, i. m., 4. p.
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A jó kor mány zás mér he tõ sé ge

A jó kor mány zás leg fõbb egye te mes ér ték mér cé je a kor mány zot tak elé ge dett sé ge, jó lé te, bol -
dog sá ga. Mér he tõ ez az em lí tett 6, 8, 20 stb. rész in di ká tor ral, de leg in kább a tár sa da lom han gu la tá -
val. A jó kor mány zás fe le lõ se a po li ti kai ve ze tés va la mennyi szin ten: el sõ sor ban a kormány, kor -
mány za ti szer vek, ha tó sá gok, ön kor mány za tok (te le pü lé si és ki sebb sé gi), ál lam i és rész ben ál lam i
tu laj do nú vál la la tok, szer ve ze tek – és a mé dia. Élü kön min de nütt em be rek áll nak, akik er köl csi
fedd he tet len sé gük kel, szak mai hoz zá ér té sük kel ma gas fo kon lát ják el fel ada tu kat. Mind össze
ennyi.



PIL LER ZSU ZSA

Az ön kor mány za tok
mint a ha tá ro kon át nyú ló
fi ze tés kép te len sé gi
el já rá sok ala nyai

Nap ja ink ál ta lá nos gaz da sá gi vál sá ga kö -
ze pet te egy re je len tõ sebb sze rep hez jut nak
a fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok, s mind na -
gyobb hang súly he lye zõ dik a ha tá ro kon át -
nyú ló gaz da sá gi össze fo nó dá sok ra. A nem -
zet ha tá ro kat át lé põ kap cso la tok ban egy gaz -
dál ko dó egy ség fi ze tés kép te len né vá lá sa kor
olyan prob lé mák is fel me rül nek, ame lyek
a zárt, egy jog ha tó ság alá tar to zó pi a co kon
nem. Ezt is fi gye lem be véve al kot ta meg az
Euró pai Unió az 1346/2000 EK Ren de le -
tet a fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ról, mely a
ha tá ro kon át nyú ló jog vi szo nyok ra vonat -
kozóan tar tal maz kö te le zõ en al kal ma zan dó
sza bá lyo kat. Mi u tán az ön kor mány za tok
a fel adat kö rü ket te kint ve, gaz da sá gi szem -
pont ból is a nem zet gaz da ság nagy sú lyú ré -
sze sei, illetve a mak ro gaz da ság meg ha tá ro zó 
té nye zõi, fel me rül a kér dés: Va jon mi lyen
sze re pet tölt het nek (vagy tölt het né nek) be a
ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já -
rá sok ban, s ez mi lyen ha tást gya ko rol mû -
kö dé sük re?

A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi
el já rá sok ala nya i nak kö rét a fi ze tés kép te len -
sé gi szak ér tõ, a bí ró ság, az adós és a hi te le zõ
te szik ki.1 Míg ér te lem sze rû en a szak ér tõ és
a bí ró ság sze re pé ben az ön kor mány za tok
nem kép zel he tõk el, ad dig az utób bi két po -
zí ci ó ban való meg je le nés le he tõ sé ge min -
den kép pen meg fon to lás tár gyát ké pez he ti.

Az ön kor mány za tok be vé te le ik leg je len -
tõ sebb ré szét egy fe lõl a köz pon ti költ ség ve -
tés tõl ve szik át, más fe lõl he lyi adók cí mén

sze dik be, s ez utób bi so rán adó ha tó ság ként
lép nek fel. Míg a köz pon ti költ ség ve tés sel
szem ben a he lyi ön kor mány za tok több nyi -
re nem vál nak hi te le zõ vé, ad dig a he lyi adók 
be haj tá sa kap csán egy re több eset ben kell
ilyen mi nõ ség ben fel lép ni ük. Az adó zás
rend jé rõl szóló 2003. évi XCII. tör vény elõ -
írá sai sze rint az adó ha tó ság (s ide ér ten dõ az
ön kor mány za ti adó ha tó ság is) – rend kí vül
szûk ki vé tel lel – a sze mé lyek adó ját nem
enged heti el és nem mér sé kel he ti. Eb bõl kö -
vet ke zõ en az ilyen jog cí men fenn ál ló kö ve -
te lé sük vo nat ko zá sá ban az ön kor mány za -
tok a kö te le zett ellen fo lyó fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás ba hi te le zõ ként je lent kez nek be.
Ez azon ban nem csak az or szág ha tá ron be -
lüli, ha nem az azo kon túli el já rá sok ra is vo -
nat koz hat.

Az 1346/2000 EK Ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) alap ján az adós fõ érdekeltsé -
geinek köz pont ja (Cent re of main in ter ests,
COMI) sze rint in dul meg az egye tem le ges
ha tá lyú fõ el já rás. Meg dönt he tõ vé le lem szól
amel lett, hogy a COMI vol ta kép pen az adós 
szék he lye. A Ren de let pre am bu lu má nak
(13) be kez dé se sze rint a COMI „az a hely,
ahol az adós ér de kelt sé ge i nek ke ze lé sét rend sze -
re sen vég zi, és ez har ma dik sze mé lyek ré szé rõl
meg ál la pít ha tó”, ezért bí ró ság meg ál la pít hat -
ja, hogy az adós CO MI-ja nem a nyil ván tar -
tás ba be jegy zett szék hely sze rin ti tag ál lam -
ban, ha nem egy má sik ban van. A tag ál la -
mok sa ját jól fel fo gott ér dek e az, hogy
ja vuk ra dõl jön meg az em lí tett vé le lem.2

A fõ el já rás az uni ver za li tás elve men tén
az adós tel jes va gyo ná ra ki ter jed, s a jog ha tá -
sok te kin te té ben annak a tag ál lam nak a jo -
gát kell al kal maz ni, ahol az el já rást meg in dí -
tot ták.3 A fõ el já rás ban részt vevõ fi ze tés kép -
te len sé gi szak ér tõ nek joga van te hát ah hoz,
hogy az adós más tag ál lam ban ta lál ha tó va -

1 NAGY Ad ri enn: Az euró pai fi ze tés kép te len sé gi el já rás az
ala nyok né zõ pont já ból, PhD-ér te ke zés, Mis kolc, Deák
Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok to ri Is ko la, 2010.

2 Az Euró pai Unió nem ze ti bí ró sá ga i nak gya kor la ta alap -
ján a CO MI-vé le lem meg dön té sé hez kel lõ ala pot ad
annak bi zo nyí tá sa, hogy az adós ve ze té se na pon ta hol
tör té nik; me lyik az a hely, amellyel az adós rend sze re sen
szo ros kap cso lat ban van, illetve ahol a pénz ügye it szer ve -
zik és ahol szer zõ dé se ket ké szí tet ték, tár gyal ták.

3 CSÕ KE And rea: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el -
já rá sok né hány prob lé má ja, Gaz da ság és Jog, 2003/11.,
18–22. p.
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gyon tár gya it el moz dít has sa, illetve ér té ke -
sít hes se a sa ját el já rá sá ra irány adó jog sze -
rint. A Ma gyar or szá gon in du ló leg több fi -
zetésképtelenségi el já rás (csõd el já rás vagy
fel szá mo lá si el já rás) fõ el já rás ként in dul, s
nin cse nek ha tá ro kat át lé põ vo nat ko zá sa ik,
hi szen a ha zai ön kor mány zat ha zai fel szá -
mo ló val és ha zai adós sal ke rül kap cso lat ba.

A Ren de let Pre am bu lu ma sze rint „az ér -
de kek sok fé le sé gé nek vé del me ér de ké ben e ren -
de let le he tõ vé te szi a fõ el já rás sal pár hu za mos
má sod la gos el já rá sok meg in dí tá sát”. A Pre -
am bu lum (19) sza ka sza fo gal maz za meg azt,
hogy a te rü le ti el já rás meg in dí tá sa a he lyi ér -
de kek vé del me mel lett gaz da sá gi megfon -
tolásokat is szem elõtt tart. Elõ áll hat nak
ugyan is olyan ese tek, „mi kor az adós va gyo -
na túl össze tett ah hoz, hogy egy egy ség ként
lehes sen ke zel ni”. A jog al ko tó a fõ el já rás do -
mi nan ci á ja mel lett, a tel je sen egye tem le ges
fõ el já rás kor lát ja ként te rü le ti el já rá sok meg -
al ko tá sát lát ta in do kolt nak. A te rü le ti el já -
rás csu pán az érin tett tag ál lam te rü le tén ta -
lál ha tó va gyon tár gyak ra kor lá to zó dik, s az
érin tett te rü let jogi ren del ke zé sei alap ján fo -
lyik.4 A te rü le ti el já rás ott in dít ha tó, ahol
az adós te lep hellyel ren del ke zik. A 3. cikk
h) pont ja alap ján „te lep hely bár mely olyan
mû kö dé si hely, ahol az adós nem át me ne ti gaz -
da sá gi te vé keny sé get vé gez em ber i erõ for rá sok -
kal és esz kö zök kel”. 

Az ilyen jel le gû fo ga lom meg ha tá ro zás sze -
rint a te rü le ti el já rás meg in dí tá sá hoz nem
szük sé ges az, hogy a ne ve zett te lep hely ön -
ma ga va la mi fé le jogi egy ség be, il le tõ leg kü -
lön gaz da sá gi for má ba szer ve zõd jön. A Ren -
de let sza bá lyai alap ján – a te lep hely fo gal má -
ból kö vet ke zõ en – elõ áll hat azon ban olyan
eset, ami kor a CO MI-ra vo nat ko zó vé le lem
meg dön té se miatt nem a be jegy zett szék -
hely tag ál la má ban in dul a fõ el já rás, ugyan -
ak kor a szék hely nem fe le l meg a te lep hely
fel té te le i nek. Eb bõl kö vet ke zõ en vol ta kép -
pen pont az adós cég be jegy zett szék he lyén

nem in dul meg sem mi lyen fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás.

Amennyi ben egy kö te le zet tel szem ben
nem csak fõ el já rás, ha nem más tag ál lam ban
te rü le ti el já rás is in dul, úgy a 32. cikk (2) be -
kez dé sé re hi vat ko zás sal5 a kö ve te lés bár mely
el já rás ban ér vé nye sít he tõ. Eb bõl kö vet ke -
zõ en a hi te le zõi mi nõ ség ben lévõ ön kor -
mány zat nak a kül föl di fel szá mo ló val is
érint kez nie kell, le gyen az akár a fõ el já rás,
akár a te rü le ti el já rás fi ze tés kép te len sé gi
szak ér tõ je. A kö ve te lés mind na gyobb fo kú
be haj tá sá nak jog sza bá lyi kö te le zett sé ge is arra
kész te ti az ön kor mány za to kat, hogy igé nyü -
ket az összes meg in dult el já rás ba be je lent sék,
hi szen ak kor – ugyan a 20. cikk (2) be kez dé se
sze rin ti kor lá to zá sok kal6, de – bár me lyik fel -
szá mo lá si va gyon ból le he tõ sé gük lesz ki -
egyen lí tést kap ni.

Mi u tán a COMI nem fel tét le nül esik egy -
be a szék hellyel, könnyen elõ áll hat egy
olyan eset, hogy a ma gyar szék he lyû adós sal 
szem ben pél dá ul Szlo vá ki á ban in dít ják meg
a fõ el já rást. (A COMI meg ha tá ro zá sá nak
leg jel lem zõbb ese tei közé tar to zik az adós
kü lön fé le ke res ke del mi ér de ké nek kon cent -
rá ló dá si he lye, az adós va gyon tö me gé nek
na gyobb rész e sze rin ti te rü let, az adós ve ze -
té sé nek he lye. Az adós sal kap cso la tos épü le -
tek hi á nyá ban a COMI he lye ként a ve ze -
tõ lak he lyét kell meg ha tá roz ni.) Ha ek kor
(a más tag ál la mi fõ el já rás mel lett) Ma gyar or -
szá gon in dul te rü le ti el já rás, az vi szony lag
egy sze rûbb hely ze tet je len t, hi szen az itt el -
he lyez ke dõ va gyon a ma gyar te rü le ti el já rás
va gyo nát ké pe zi.

Amennyi ben azon ban a ha zai szék he lyû
vál lal ko zás te kin te té ben meg dõl a COMI-
 vélelem, s or szá gunk te rü le tén pe dig a te lep -
hely fel té te lei nem áll nak fenn (azaz nem in -
dít ha tó te rü le ti el já rás), a hely zet bo nyo lul -
tab bá vá lik. Kü lö nö sen ak kor, ha pél dá ul az

4 SÍPOS NÉ He ré di Eri ka: A ha tá ro kon át lé põ fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás meg in dí tá sa az Euró pai Uni ó ban = Opus Ma -
gist ra le 2007, Gyõr, Szé che nyi Ist ván Egye tem, Uni ver si -
tas- Gyõr Non pro fit Kft., 2008, 3–69. p.

5 „Bár mely hi te le zõ be je lent he ti kö ve te lé sét a fõ el já rás ban
és bár mely má sod la gos el já rás ban.”

6 „A hi te le zõk egyen lõ el bí rá lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben 
az a hi te le zõ, aki a fi ze tés kép te len sé gi el já rás so rán meg -
kap ta kö ve te lé se ará nyos ki elé gí té sét, csak ak kor ré sze se -
dik a más el já rá sok ban ke let ke zett fel osz tás ból, ha azo -
nos be so ro lá sú vagy ka te gó ri á jú hi te le zõk ezek ben az
egyéb el já rá sok ban egyen ér té kû va gyon részt kap tak.”



adós va gyo nát ké pe zõ ma gyar rend szá mú
gép jár mû a fi ze tés kép te len sé gi el já rás kez dõ
idõ pont já ban Szlo vá ki á ban ta lál ha tó. Azért
szük sé ges ép pen a gép jár mû, s ezen ke resz -
tül a gép jár mû adó ese tét fel em lí te ni, hi szen
az ön kor mány za tok leg jel lem zõbb kö ve te -
lé sei (vagyis a he lyi adók) kö zül ezen adó -
nem alap ját ké pe zõ va gyon tárgy ké pes fel -
lel he tõ sé gi he lyé nek meg vál toz ta tá sá ra. (Az
épít mény adó alap ját ké pe zõ in gat lan el he -
lyez ke dé sé nek kér dé se tel je sen egy ér tel mû,
így a tu laj don ló adós fel szá mo lá sa ese tén
könnye dén meg ha tá roz ha tó, hogy mely tag -
állam ban fo lyó fi ze tés kép te len sé gi el já rás
va gyo ná ba tar to zik.) 

A Ren de let 2. cik ké nek g) pont ja alap ján:
„a tag ál lam, amely nek te rü le tén a va gyon -
tárgy ta lál ha tó,  a kö vet ke zõ ket je len ti:

– in gó ság ese té ben: az a tag ál lam, mely nek
te rü le tén az in gó ság fek szik, 

– azon va gyon tár gyak és jo gok ese té ben,
ame lye ken a tu laj don jog vagy jo go sult ság fenn -
áll ta a köz hi te lû nyil ván tar tás ba való be jegy -
zés hez kö tött: az a tag ál lam, amely nek fel ügye -
le te alatt a nyil ván tar tást ve ze tik.”

A gép jár mû tu laj don jo gá nak ke let ke zé se
a ma gyar jog sza bá lyok sze rint nem a nyil -
ván tar tás ba való be jegy zés sel jön lét re, ha -
nem az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé vel és 
a bir tok ba a dás sal; azaz a be jegy zés dekla -
ratív ha tá lyú. Kö vet ke zés kép pen a jár mû
a Ren de let sza bá lyai alap ján in gó ság nak te -
kin ten dõ, mely abba a va gyon ba tar to zik,
amely tag ál lam ban az el já rás kez dõ idõ pont -
já ban fi zi ka i lag el he lyez ke dik. A pél dá nál
ma rad va, a ma gyar rend szá mú gép jár mû
a szlo vák fi ze tés kép te len sé gi el já rás va gyo -
ná ba tar to zik, mi köz ben a ma gyar ön kor -
mány za tok ve tik ki rá a gép jár mû adót.
Ezzel ana lóg mó don ha zánk ban is in dul hat
úgy fõ el já rás, hogy az adós cég szék he lye
kül föl dön van, amely cég kül föl di rend -
szám mal ren del ke zik, s en nél fog va nem is
ke rült a ma gyar ha tó sá gok lá tó kö ré be. 

A gép jár mû adó ki ve té se or szá gunk ban a
be jegyzett szék hely alap ján tör té nik ugyan,
el kép zel he tõ azon ban egy fe lõl, hogy a gép -
jár mû adó ról szóló 1991. évi LXXXII. tör vény 
egy sze rû en el mu lasz tot ta át ven ni a hatá lya

alá tar to zó jár mû vek meg ha tá ro zá sa so rán
a „CO MI-kon cep ci ót”, más fe lõl, hogy a
más tag ál la mi ön kor mány za tok vi szont már 
meg tet ték. Mind ez pe dig a fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás alatt jog ha tó sá gi össze üt kö zést
ered mé nyez het. Konk rét gya kor lat hi á nyá -
ban azon ban egye lõ re nyi tott kér dés ma rad
az ilyen hely zet ben kö ve ten dõ el já rás.

A gya kor la ti a sabb jel le gû hi te le zõi sze rep -
kör tár gya lá sa mel lett ér de kes kér dést je len t az
is, hogy az ön kor mány za tok adós ként – el mé -
le ti leg – a Ren de let ala nya i vá vál hat ná nak-e.
A kö zös sé gi jog sza bály „A” mel lék le te ha tá -
roz za meg a ha tá lya alá tar to zó fi ze tés kép te -
len sé gi el já rá sok tí pu sát, me lyek kö zött csu -
pán a csõd tör vény sza bá lyoz ta csõd el já rás és 
fel szá mo lá si el já rás kap he lyet, meg je löl ve
ezzel az adó sok pon tos kö rét7. Az ön kor -
mány za tok el le ni fi ze tés kép te len sé gi el já rás, 
azaz az adós ság ren de zé si el já rás (me lyet a
he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el -
já rá sá ról szóló 1996. évi XXV. tör vény sza -
bá lyoz, to váb bi ak ban: Hartv.) nem sze re pel 
a mel lék let ben. Az ott fel tün te tett el já rá sok
meg ne ve zé se a tag ál la mok szu ve rén joga, s
azo kat az összes töb bi tag ál lam ban au to ma -
ti ku san el kell is mer ni.8 En nél fog va a Ren -
de let alap ján ki zárt annak vizs gá la ta, hogy
va jon az adott tag ál lam a meg fe le lõ el já rá so -
kat sze re pel te ti-e. Nem a kö zös sé gi jog al ko -
tók, ha nem Ma gyar or szág volt te hát az, aki
az adós ság ren de zé si el já rás Ren de let bõl tör-
ténõ mel lõ zé se mel lett dön tött. Ezen dön tés 
azon ban egyes pon to kon meg kér dõ je lez he -
tõ, fel ve tõd het nek ugyan ak kor olyan té nye -
zõk, ame lyek az el ha gyást in do kol ják.

A Pre am bu lum (9) be kez dé se sze rint a
„ren de le tet az összes fi ze tés kép te len sé gi el já rás -
ra al kal maz ni kell, füg get le nül at tól, hogy az
adós ter mé sze tes vagy jogi sze mély, ke res ke dõ
vagy ma gán sze mély”. A ma gyar or szá gi ön -
kor mány za ti adós ság ren de zés vi tat ha tat la -
nul fi ze tés kép te len sé gi el já rás nak te kint he -
tõ, így ezen meg fo gal ma zás alap ján el vi ek -

Pil ler Zsu zsa: Az önkormányzatok mint a határokon átnyúló… 59

7 A Cstv. 2. § (1) be kez dé se sze rint a „ha tá lya a gaz dál ko dó
szer ve ze tek re és ezek hi te le zõ i re ter jed ki”. A 3. § (1) be -
kez dé se té te le sen fel so rol ja a gaz dál ko dó szer ve ze te ket.

8 CSÕKE And rea: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el -
já rá sok, Bu da pest, HVG ORAC, 2008.



ben a mel lék let ré szét ké pez het né. A Hartv.
pre am bu lu ma az adós ság ren de zés cél ja ként
ál la pít ja meg a he lyi ön kor mány za tok fi ze -
tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sát.

A Ren de let az adó sok te kin te té ben ál ta lá -
no san fo gal maz, s csak egy eset ben (mely re
mind a Pre am bu lum (9) be kez dé se, mind pe -
dig az 1. cikk (2) be kez dé se utal) em lít konk -
rét ki vé telt: „a biz to sí tók ra, hi tel in té ze tek -
re, har ma dik sze mély szá má ra pénz esz kö zö ket 
és ér ték pa pí ro kat ke ze lõ be fek te té si vál lal ko zá -
sok ra, va la mint kol lek tív be fek te té si for má -
ra vo nat ko zó fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok nem 
tar toz nak e ren de let ha tá lya alá”. A konk rét
ki vé tel sem vo nat ko zik te hát az ön kor -
mány za tok ra.

Az 1. cikk (1) be kez dé se to vább pon to sít -
ja az el já rá sok kö rét, ami kor rög zí ti, hogy
„ezt a ren de le tet a va la mennyi hi te le zõ re ki ter -
je dõ (kol lek tív) fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ra
kell al kal maz ni, ame lyek az adós va gyon fe let -
ti ren del ke zé si jo gá nak rész le ges vagy tel jes el -
vo ná sát és fel szá mo ló ki je lö lé sét fog lal ják ma -
gunk ban”. A Ren de let ezen sza bá lya te hát
há rom kon junk tív fel té telt fo gal maz meg a
ha tá lya alá tar to zó el já rá sok ra vo nat ko zó an.

Az adós ság ren de zé si el já rás ba az összes
hi te le zõ be je lent he ti kö ve te lé sét, ha akar ja,
így a kol lek ti vi tás ki té te lé nek az ön kor -
mány za tok el le ni fi ze tés kép te len sé gi el já -
rás ele get tesz. A Hartv. 9. § (2) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ en az il le té kes me gyei bí ró ság
az adós ság ren de zést el ren de lõ vég zé sé ben
pénz ügyi gond no kot je löl ki, ami je len kon -
tex tus ban egy ér tel mû en „fel szá mo ló nak”
te kint he tõ, hi szen a Ren de let ma gyar szö ve -
gezése szi no ni ma ként hasz nál ja a felszá moló
és a fi ze tés kép te len sé gi szak ér tõ el ne ve zé se -
ket9. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy a pénz ügyi
gond no kok nak az egyéb fi ze tés kép te len sé gi
szak ér tõi név jegy zék tõl el kü lö nült név so ra
van, ugyan ak kor ki zá ró lag fel szá mo ló szer -
ve zet jo go sult a pénz ügyi gond no kok név -
jegy zé ké be be ke rül ni.

A Hartv. 14. § (1) be kez dé se rög zí ti a fi ze -
tés kép te len sé gi szak ér tõ ál ta lá nos jog kö rét.
E sze rint „a pénz ügyi gond nok az adós ság ren -
de zés meg in dí tá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ en
fi gye lem mel kí sé ri a he lyi ön kor mány zat gaz -
dál ko dá sát, a jog sza bá lyok ban kö te le zõ en elõ -
írt fel ada ta i nak és ha tás kö ré nek el lá tá sát.
A kép vi se lõ-tes tü le ti ülés re ké szült költ ség ve -
tést érin tõ elõ ter jesz té sek hez a pénz ügyi gond -
nok vé le mé nyét csa tol ni kell. Kö te le zett ség vál -
la lá sok és ki fi ze té sek csak az õ el len jegy zé sé vel
tel je sít he tõk.”

Az adós ság ren de zé si el já rás alap ve tõ en
két rész bõl áll, s az el já rás ré szek cél já hoz
ido mul nak a pénz ügyi gond nok jo go sít vá -
nyai. Az adós ság ren de zés elsõ sza ka sza a hi -
te le zõk kel való egyez ség meg kö té sé re irá -
nyul, s csak ab ban az eset ben ha tá roz a bí ró -
ság a má so dik, va gyon fel osz tás ra irá nyuló
sza kasz meg in dí tá sá ról, ha a kép vi se lõ-tes tü -
let meg ha tá ro zott idõ ben nem dönt a vál ság -
költ ség ve tés el fo ga dá sá ról, illetve amennyi -
ben a hi te le zõk kel az egyez sé get (szin tén
meg ha tá ro zott idõn be lül) nem si ke rül lét -
rehozni. A pénz ügyi gond nok jog kö re az
egyez sé gi sza kasz ban a csõd el já rás va gyon -
fel ügye lõ jé nek, a va gyon fel osz tá si sza kasz -
ban a fel szá mo ló nak a jo go sít vá nya i val
csak nem azo nos. Míg az egyez sé gi rész ben
a pénz ügyi gond nok in kább fel ügye lõ,
ellen õr zõ sze re pet tölt be, ad dig a va gyon fel -
osz tás so rán bi zo nyos rész ben át ve szi a ren -
del ke zé si jo got az zal, hogy ér té ke sí ti az ön -
kor mány zat va gyon ele me it. Noha az ön -
kor mány zat ese té ben el kép zel he tet len a
ren del ke zé si jog tel jes át vé te le (mi vel a kép -
vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes ter po zí ci ó ja is
meg ma rad), a rész le ges ren del ke zés el vo nás
azon ban vi tat ha tat la nul meg tör té nik, csu -
pán a mér té ke vál to zik a sza ka szok nak meg -
fe le lõ en.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en meg ál la pít ha tó,
hogy az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já -
rás ma ra dék ta la nul ele get tesz a Ren de let ha tá -
lya alá tar to zó el já rá sok te kin te té ben sza bott
fel té tel rend szer nek.

Kér dés ként me rül fel, hogy mi lyen szem -
pont ból vol na annak je len tõ sé ge, illetve ha tá -
sa, ha az adós ság ren de zé si el já rás be ke rül ne az
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9 A kü lön bö zõ el ne ve zé sek azo nos je len tés tar ta lom mal
való hasz ná la ta leg in kább a „C” mel lék let nél ér he tõ tet -
ten, mi kor Ma gyar or szág ese té ben a csõd el já rás ban ki je -
lölt va gyon fel ügye lõt is a 2. cikk b) pont já ban em lí tett
fel szá mo ló nak te kin ti.



1346/2000 EK Ren de let ha tá lya alá. Mi u tán
az ön kor mány za tok ra vo nat ko zó fi ze tés -
kép te len sé gi el já rás vol ta kép pen egy „hun -
ga ri kum”10, más tag ál la mok ezi rá nyú gya -
kor la tá ból nem von ha tók le következte -
tések.11 

Ezen kér dés meg vá la szo lá sá hoz Csõ ke
And rea ál tal meg fo gal ma zott „nem zet kö zi e -
se dé si”12 szin te ket cél sze rû fi gye lem be ven -
ni. Meg lá tá sa sze rint az adós több mó don
ké pes át lép ni a ha tá ro kat, s bár me lyik „át lé -
pé si for ma” ese tén ha tá ro kon át nyú ló fi ze -
tés kép te len sé gi el já rás ról le het szó, kö vet ke -
zés kép pen ezen ese tek ben a Ren de let sza bá -
lya it kell al kal maz ni.

Nem zet kö zi fi ze tés kép te len sé gi el já rás -
nak te kint he tõ egy el já rás ab ban az eset ben,
ha az „adós lép te át a ha tá ro kat”, vagyis egy fe -
lõl, ha más or szág ban van az adós CO MI-ja,
mint a szék he lye, illetve más fe lõl, ha más
tag ál lam ban te lep hellyel ren del ke zik. Meg -
lá tá som sze rint az ön kor mány za tok az Ön -
kor mány za ti tör vény és egyéb jog sza bá lyok 
ál tal rá juk de le gált, kö te le zõ en el vég zen dõ
fel adat kö re ik nek ter mé szet sze rû en ki zá ró -
lag az il le té kes sé gi te rü le tü kön ké pe sek csak
ele get ten ni, így eb ben a hely zet ben nem ér -
tel mez he tõ a COMI szék hely tõl való tér be li 
el kü lö nü lé se. (A CO MI-vé le lem megdön -
tésére irá nyuló ér vek men tén ha lad va el kép -
zel he tet len pél dá ul, hogy a kép vi se lõ-tes tü -
let kül föl dön ülé sez zen, a pol gár mes ter a
min den na pi kö te le zett sé ge i nek kül föld rõl
te gyen ele get, vagy a költ ség ve té si pénz -
ügye ket kül föl dön in téz zék.)

Az ön kor mány za tok ön ként vál la lat fel -
ada taik kö ré ben ha tá ron túli tevékeny sé -
geket is el vé gez het nek13. Szo ká sos for má ja
en nek (kü lö nö sen a ha tár men ti ön kor mány -
zatok ese té ben) a kül föl di ön kor mány za -
tok kal való gaz da sá gi együttmû ködés,
mely a fel té te lek tõl füg gõ en már ered mé -
nyez he ti a te lep hely ren de let be li jel lem -
zõ i nek fenn ál lá sát (nem át me ne ti gaz da sá gi
te vé keny ség, em ber i erõ for rá sok kal és ter -
mé kek kel) a ha tá ron túl. Ez azt je len ti te hát, 
hogy a Ren de let ala nyi ha tá lyá nak  hazai ön -
kor mány za tok ra való ki ter jesz té se ese tén a
kül föl di együtt mû kö dés he lyén, a ha zai ön -
kor mány zat ellen te rü le ti fizetésképtelen -
ségi el já rás len ne in dít ha tó, ha ott lé tez ne
olyan fi ze tés kép te len sé gi el já rás, mely nek
ala nya le het egy ön kor mány zat, ami az elõ -
zõek ben ki fej tet tek sze rint va ló szí nû leg ki -
zárt.

A kül föl dön tör té nõ te vé keny ség vég zé sé -
hez kap cso ló dik a fen tebb em lí tett „nem zet -
kö zi e se dés” má sik szint je, mi kor az (adós
sze re pé ben álló) ön kor mány zat mint „tu laj -
do nos lép te át a ha tá ro kat”, te hát kül föl dön
el he lyez ke dõ va gyon tárggyal ren del ke zik.
A ko ráb ban már ki fej tet tek alap ján ez tör -
tén het úgy, hogy az ön kor mány zat in gat la -
na,14 in gó sá ga fi zi kai ér te lem ben vagy a kö -
ve te lé sé nek kö te le zett je (illetve a kö te le zett
CO MI-ja) más tag ál lam ban van. Ezen ese -
tek ben, ha nem is in dul na az ön kor mány zat
el le ni te rü le ti fi ze tés kép te len sé gi el já rás, az
adós ság ren de zés(i) (fõ el já rás) ese tén is al kal -
maz ni kel le ne a Ren de let egyes sza bá lya it.
Kü lö nös je len tõ sé ge le het e kör ben az
5. cikk nek, mely sze rint „a fi ze tés kép te len sé gi 
el já rás meg in dí tá sa nincs ha tás sal a hi te le zõk
vagy har ma dik sze mé lyek do lo gi jo ga i ra az
adós hoz tar to zó olyan ma te ri á lis és immate -
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10 Jó kay Ká roly–Ve res-Bocs kay Ka ta lin a kö vet ke zõ ket
fej ti ki az adós ság ren de zé si el já rás ról: „Ma gyar or szág az
egyet len euró pai ál lam, eset leg az egye di sváj ci kan to ná -
lis sza bá lyo zás ki vé te lé vel, ahol egy bí ró ság ál tal fel -
ügyelt, füg get len csõd biz tos ve zet te adós ság ren de zé si
(nem csõd) tör vény van ha tály ban. Szlo vá ki á ban, Lett -
or szág ban, Ro má ni á ban, az Orosz Fö de rá ci ó ban vagy
akár Észt or szág ban az ot ta ni kincs tár, pénz ügy mi nisz -
té rium vagy egyéb ál lam i ha tó ság avat ko zik be köz vet le -
nül egy fi ze tés kép te len ön kor mány zat ügye i be.”

11 JÓKAY Ká roly–VERES-BOCS KAY Ka ta lin: Egy iga zi hun -
ga ri kum. Az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás. 
http://www.on kor many za ti csod.hu/data/fajl/
up lo ad/111-125.pdf le töl tés ide je 2012. már ci us 2.

12 CSÕKE: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok,
i. m.

13 Ötv. 1. § (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint a he lyi ön -
kor mány zat „sza ba don tár sul hat más he lyi ön kor mány -
zat tal, ér de ke i nek kép vi se le te és vé del me cél já ból terü -
leti, va la mint or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve zet be
tömö rülhet, fel adat- és ha tás kö ré ben együtt mû köd het
kül föl di he lyi ön kor mány zat tal, be lép het nem zet kö zi
ön kor mány za ti szer ve ze tek be”.

14 Az abszt rak ció ked vé ért a kons ti tu tív ha tá lyú tu laj don -
szer zé sek kö zül csak az in gat la nok ese tét eme li ki az
írás.
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riális, ingó és in gat lan va gyon tár gyak te kin te -
té ben, ame lyek az el já rás meg in dí tá sá nak idõ -
pont já ban egy má sik tag ál lam te rü le tén ta lál -
ha tók”. Mind ez azt je len ti te hát, hogy a
kül föl dön lévõ, va la mi lyen mó don15 biz to -
sí tott va gyon tárgy ese té ben – amennyi ben
azt az el he lyez ke dés sze rin ti tag ál lam joga
meg en ge di – a biz to sí ték kal ren del ke zõ hi te -
le zõ a va gyon ból köz vet le nül ki elé gít he ti
ma gát. Ha az adós ság ren de zé si el já rás a Ren -
de let ha tá lya alá ke rül ne, ak kor ab ban az
eset ben, ha egy ma gyar bank az ön kor mány -
zat oszt rák in gat la ná ra zá log jo got je gyez tet -
ne be, a ma gyar or szá gi adósságren dezési el já -
rás meg in du lá sa ese tén (Csõ ke And rea meg lá -
tá sa sze rint),16 ha hi te le zõ ként be je lent ke zik
a ma gyar el já rás ba, az in gat lant a fi ze tés kép -
te len sé gi el já rá son kí vül el ad hat ná.

A va gyon tár gyak kül föl di el he lyez ke dé sé -
nek (te hát a „tu laj do no si ha tár át lé pés nek”)
té má já ban ki eme len dõ még a 6. cikk, vagyis
a be szá mí tás kér dé se. A cikk ren del ke zé sei
alap ján, ha a ma gyar ön kor mány zat nak és a
más tag ál la mi hi te le zõ nek egy más sal szem -

ben köl csön ös kö ve te lé sei len né nek, ak kor
a be szá mí tá si le he tõ sé gek re nem len ne sza -
bad a Hartv. 11. § (3) be kez dé se17 sze rin ti
meg kö té se ket al kal maz ni, ha nem a két érin -
tett tag ál lam erre vo nat ko zó sza bályaiból ki
kel le ne vá lasz ta ni a ked ve zõb bet. 

A fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok to váb bi
nem zet kö zi kap cso ló dá si le he tõ sé ge, ha az
adós nak tar to zó har ma dik fél CO MI-ja ta lál -
ha tó más tag ál lam ban. Ha az ön kor mány za ti
adós ság ren de zé si el já rás a Ren de let „A” mel -
lék le té ben sze re pel ne, ak kor a pénz ügyi
gond nok nak az el já rás meg in du lá sát kö ve tõ -
en meg kel le ne vizs gál nia, hogy az adós ren -
del ke zik-e is mert kül föl di hi te le zõ vel, eset -
leg el kép zel he tõ-e, hogy a köny vek ben
ugyan nem sze re pel, de tény le ge sen még is
van. A 40. cikk a fi ze tés kép te len sé gi szak -
értõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét írja elõ
az  ismert, más tag ál la mi hi te le zõk felé.
A 21. cikk alap ján a szak ér tõ más tag ál lam -
ban kér he ti az el já rás meg in du lá sá ról szóló
ha tá ro zat köz zé té te lét, amely a még nem is -
mert hi te le zõk fel hí vá sá ra  szolgál.

15 Kü lö nö sen a zá log jog, biz to sí té ki célú en ged mé nye zé si
jog jo go sult jai van nak ilyen pri vi le gi zált hely zet ben.

16 CSÕ KE: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok,
i. m.

17 Be szá mí tás nak az adós ság ren de zés meg in dí tá sa elõtt ke -
let ke zett kö ve te lé sek te kin te té ben van he lye. A he lyi
ön kor mány zat tal szem ben csak olyan kö ve te lést le het
be szá mí ta ni, ame lyet a hi te le zõ a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül a pénz ügyi gond nok nak be je len tett.

Az ön kor mány za tok mint a ha tá ro kon át nyú ló
fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ala nyai

Az 1346/2000 EK Ren de let ala nyi ha tá lya hi te le zõi mi nõ sé gé ben je len leg is ki ter jed a ma gyar ön -
kor mány za tok ra. Kö ve te lé sük ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ban való ér vé nye sí té -
se köz ben eset le ge sen olyan prob lé mák kal is szem be kell néz ni ük, ame lyek egye lõ re ta lán csak el mé -
let ben me rül nek fel. Amennyi ben azon ban to vább foly ta tó dik egy fe lõl a gaz dál ko dó szer ve tek
transz na ci o ná lis te vé keny sé ge, más fe lõl ezzel össz hang ban az Euró pai Unió ke re te in be lül az egyes
tag ál la mok jog sza bá lya i nak kö ze lí té se, az ön kor mány za tok a gya kor lat ban is egy re több eset tel ta lál -
koz nak majd. Is me re te ik ilyen jel le gû ki bõ ví té se azért is aján la tos, mert a leg több ön kor mány zat bel -
sõ szer ve ze té ben sem kö ve te lés ke ze lõ szak em ber rel, sem ap pa rá tus sal nem ren del ke zik.

Ab ban az eset ben, ha a jog al ko tók be lát nák, hogy az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás
min den jel lem zõ jé ben meg fe lel a Ren de let ál tal az oda be ke rü lõ fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ra
meg sza bott fel té te lek nek, és kez de mé nyez nék a Ren de let mel lék le té nek ki egé szí té sét, szá mos jog -
al kal ma zá si kér dés me rül ne fel, ame lyek rész le te sebb tár gya lá sa szét fe szí ti a fo lyó irat cikk tar tal mi
ke re te it. Ugyan ak kor je len írás alap ján is egy ér tel mû en be lát ha tó, az ön kor mány zat nem búj hat el
a nem ze ti ha tá rok vé del me mögé, az zal, hogy – bár kor lá to zot tan, de – ki lé pett a gaz da sá gi élet be,
annak kö vet kez mé nye it is vi sel nie kell.



BOD NÁR NOR BERT

Az ön kor mány za tok
tár su lá sai, azok vál to zá sai
az új Ötv. tük ré ben

A Ma gya ry Zol tán Közigazgatás-fejlesz -
tési Prog ram ál tal 2011 nya rán fel vá zolt el -
kép ze lé sek1 sze rint ha zánk jó ál lam kon cep -
ci ó ja az igaz ság ügyi, az ön kor mány za ti és az
ál lam igaz ga tá si re for mok tri á szán nyug szik. 
Ezek egy más sal szo ros össze füg gés ben ke -
rül nek ki ala kí tás ra. Az egyes al rend sze rek
(kü lö nö sen az ál lam igaz ga tá si és az ön kor-
mány za ti) kon cep ci o ná lis alap ján nyugvó
jog sza bá lyi hát te re még nem te kint he tõ ki -
dol go zott nak, így több kér dést to vább ra is
sej tel mes ho mály fed. Az egy más sal össze-
han golt (össze han go ló dó) re form fo lyama-
tok egyes ele mei lé pés rõl lé pés re bon ta koz -
nak, kris tá lyo sod nak ki, így az idõ és a folya -
matok elõ re ha lad tá val (az egyes intéz mények 
meg ha tá ro zott „ki dol go zott sá gi fo kát” el ér -
ve) ér de mes pár gon do lat ere jé ig el töp ren ge ni 
azon, mi ben is je le nik meg az új in téz mé -
nyek nó vu ma, a vál to zá sok kal érin tett régi
in téz mé nyek új sze rû sé ge.

A he lyi ön kor mány za to kat érin tõ, az új,
Magyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 
tör vény bõl2 (a to váb bi ak ban Mötv.) kiol -
vasható re form el kép ze lé sek nek – ál lás pon -
tom sze rint – öt fõ cso port ja vá zol ha tó fel:
a) az ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ri
rend sze ré nek át ala kí tá sa; b) az egyes ön kor -
mány za ti szer vek (kü lö nö sen a pol gár mes -
ter és a jegy zõ) sze re pé nek, stá tu sá nak át ér -
té ke lé se; c) a gaz da sá gi ön ál ló ság kor lá tok
közé szo rí tá sa; d) az ön kor mány za tok fe let ti 
tör vé nyes sé gi kont roll meg erõ sí té se, illetve
e) a tár su lá si rend szer új ra gon do lá sa.

A vá lasz tott té mám szem pont já ból – bár
ter mé sze te sen nem füg get le nít he tõ a töb bi -
tõl – az utol só pont nak, a tár su lá si rend szer
új ra gon do lá sá nak van je len tõ sé ge. Az ön -
kor mány za ti tár su lá sok ra vo nat ko zó, 2013.
ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ ren del ke zé sek kel
össze füg gés ben négy kér dés kört kí vá nok ki -
emel ni, me lyek a kö vet ke zõk: a) a Mötv. kó -
dex jel le ge; b) a tár su lá sok jogi sze mé lyi sé ge;
c) a „tí pus kény szer”, illetve d) a kö te le zõ tár -
su lá sok kér dés kö re.

a) A Mötv. kó dex jel le ge. A Mötv. tel jes
– 2014. évi ál ta lá nos ön kor mány za ti vá lasz -
tá sok nap já val ha tály ba lépõ – szö veg e ön -
kor mány za ti kó dex nek is te kint he tõ, hi szen 
a vá lasz tó jo gi és a köz szol gá la ti jogi ren del -
ke zé sek ki vé te lé vel ma gá ba ol vaszt ja a he lyi
ön kor mány za ti ság alap já ul szol gá ló leg több
jog sza bályt. A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá -
sá ról, a kép vi se lõk jog ál lá sá ról és tiszteletdí -
járól, va la mint a te rü let szer ve zé si el já rás ról
szóló tör vé nyek mel lett a Mötv. meg fe le lõ -
en in teg rál ja az egyes tár su lá si tí pu sok ra vo -
nat ko zó tör vé nyek3 ren del ke zé se it is.

2013. ja nu ár 1-jén a tár su lá si tör vé nye ink
ha tá lyu kat vesz tik, he lyü ket a Mötv. tár su -
lá sok ra vo nat ko zó fe je ze te és egyéb, azon
kí vü li ren del ke zé sei töl tik be. Az át me ne ti
ren del ke zé sek ér tel mé ben a már meg lé võ
tár su lá si meg ál la po dá so kat a képviselõ- tes -
tüle tek kö te le sek fe lül vizs gál ni és – amennyi-
ben fenn tar tá su kat to vább ra is kí vá na tos nak
tart ják – a tár su lá so kat a meg ál la po dá sok
mó do sí tá sá val új tör vé nyi ala pok ra he lyez ni 
a tör vény tel jes egé szé nek ha tály ba lé pé sét,
te hát a 2014-es ál ta lá nos ön kor mány za ti vá -
lasz tá sok nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül.
A gya kor la ti lag a kör jegy zõ sé gek he lyé be
lépõ kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok ki ala -
kí tá sa ese té ben jó val szû kebb ha tár idõt szab

1 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, Köz igaz -
ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium, Bu da pest, 2011, 5. p.

2 2011. évi CLXXXIX. tör vény Ma gyar or szág he lyi ön -
kor mány za ta i ról.

3 1997. évi CXXXV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok tár -
su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl, va la mint a 2004. évi
CVII. tör vény a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sá ról. Ér de kes ség kép pen je gyez het jük
meg azt, hogy az 1997-es tár su lá si tör vény ál ta lá nos in do -
ko lá sa sze rint pont azért kell kü lön tár su lá si tör vényt al -
kot ni, mert a ren del ke zé sek ter je del me meg bon ta ná az
Ötv. szer ke ze tét.



a Mötv., a vo nat ko zó ren del ke zé sek 2013.
ja nu ár 1-jén tör té nõ ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
hat van na pon be lül kell a telepü léseknek a
tör vé nyi el vá rá sok nak meg fe lel ni ük.4

A Mötv. te hát az ön kor mány za tok tár -
sulásaira vo nat ko zó sza bály anyag te kin te té -
ben ki zá ró la gos ság ra tö rek szik olyannyi ra,
hogy (pl. a te rü let szer ve zés sel el len tét ben)
még a fel ha tal ma zó ren del ke zé sek közt sem
ta lá lunk rész let sza bá lyok al ko tá sá ra vonat -
kozó fel ha tal ma zást. Ez nem je len ti azt,
hogy ki zá ró lag a Mötv. sza bá lyai len né nek
al kal ma zan dó ak, hi szen az csak a legalap -
vetõbb, leg fon to sabb kér dé sek ben fo gal maz 
meg kó gens, avagy kla u di ká ló an kó gens (szi-
go rúbb sza bá lyo zás irá nyá ba utat nyi tó) sza -
bá lyo kat. A Mötv. alap ve tõ en meg õriz te a
he lyi ön kor mány za tok ról szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban Ötv.) disz -
po zi tív szel le mi sé gét, így a tár su lá sok fel ada -
ta i val, mû kö dé sé vel, szer ve ze té vel kap cso la -
tos rész let sza bá lyok tisz tá zá sát a fe lek köz ti
tár su lá si meg ál la po dás ra bíz za. Emel lett há -
rom eset ben (a csat la ko zás, a ki vá lás és a sza -
va za ti ará nyok te kin te té ben) le he tõ vé te szi,
hogy tör vény el té rõ sza bá lyo kat ál la pít son
meg.

b) A tár su lá sok jogi sze mé lyi sé ge. Az Ötv. 
1990. szep tem ber 30-án ha tály ba lé pett 41. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben min den tár su lás
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zett. A tör vény
ál tal exemp li fi ka tí ve meg ha tá ro zott és más
tár su lá si for mák te hát csak olyan szer ve ze ti
ke re tek közt vol tak meg va ló sít ha tó ak, ame -
lyek a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint jog ké pes -
ség gel ren del kez tek, min den olyan jog és
 kötelezettség ala nya i ként, me lyek jel le gük -
nél fog va nem fû zõd nek ki zá ró lag az em ber -
hez.5 En nek alap ján a tár su lá sok – né mi leg
füg get le ned ve az egyes lét re ho zó ön kor-
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le té tõl – ön ál ló -
an, sa ját ne vük ben vál lal hat tak kö te le zett sé -
ge ket, ren del kez tek va gyo ni jo gok kal.

Az Ötv. cél ja, hogy hosszabb fo lya mat
ered mé nye ként át fo gó köz ség tá ru lá sok jöj -
je nek lét re6, nem va ló sult meg. Nem ala kul -
tak meg kí vá na tos mér ték ben a kü lön bö zõ
tár su lá sok, me lyek oka ként több gát ló sza -
bá lyo zá si elem is fel hoz ha tó. A kö zös ta -
nácsok rossz em lé ke, a gya kor la ti tapaszta -
latok, rész le te zõ jog sza bá lyi út mu ta tá sok,
anya gi és egyéb ösz tön zõk hi á nya mel lett az 
együtt mû kö dé sek la zább for má i ban a mû -
kö dést el ne he zí tõ ál ta lá nos jogi sze mé lyi ség
kri té ri um is fel hoz ha tó7. A tár su lá si kedv fo -
ko zá sa ér de ké ben ke rült el fo ga dás ra a he lyi
ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl szóló 1997. évi CXXXV. tör vény
(a to váb bi ak ban Ttv.), mely nek ál ta lá nos in -
do ko lá sa sze rint „gá tol ja a tár su lá sok lét re -
jöt tét az a sza bály, mely sze rint min den tár -
su lás jogi sze mély, hol ott ezt csak ak kor
szük sé ges le he tõ vé ten ni, ha a szol gál ta tás
biz to sí tá sa igény li, hogy a tár su lás ön ál ló an
vál lal jon kö te le zett sé ge ket”. En nek meg fe le -
lõ en a Ttv. or vo sol ta a ko ráb bi sza bá lyo zás
„fo gya té kos sá ga ként” feltüntetett általános
jogi személyiségbõl eredõ problémát, és az
együttmûködés lazább formáiban megnyi -
tot ta a lehetõséget az egyszerûbb társulási
típusok kialakítása számára.

A Mötv. ti zen öt év után vissza tér a ki in -
du ló hely zet hez, és új fent ki zá ró lag jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lá so kat en ged
lét re hoz ni8. A kor lá to zás egy ben egy sze rû -
sí tés is, hi szen a jö võ ben a kép vi se lõ-tes tü let
min den Mötv. alap ján lét re ho zott tár su lás ra 
– az át nem ru ház ha tó ha tás kö rök kivéte -
lével – ön kor mány za ti, ön kor mány za ti ha -
tó sá gi ügyek ben át ru ház hat ja ha tás kö rét9, il -
letve a jö võ ben min den tár su lás szá má ra le -
he tõ vé vá lik költ ség ve té si szerv, gaz dál ko dó 
szer ve zet, non pro fit szer ve zet és egyéb szer -
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4 Mötv. 146. § (1) és (2).
5 1959. évi IV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör -

vény köny vé rõl 28. § (4).

6 Ötv. rész le tes in dok lás a 41. §-hoz.
7 BEKÉ NYI Jó zsef–BARA BÁS Zol tán–DEÁK Lász ló–PINTÉR -

NÉ VÍG Ilo na–VASS György: A te le pü lé si önkormány -
zatok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak sza bá lyo zá sa, mód -
szer ta ni ér tel me zé sek = Kis tér sé gek ké zi köny ve, szer k.
NÉMETH Jenõ, Bu da pest, Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet,
2004, 29. p.

8 Mötv. 87. §.
9 Mötv. 41. § (4).



ve zet ala pí tá sa, kor lá tolt fe le lõs ség gel vál lal -
ko zás ban való rész vé tel. Kér dé ses vi szont,
hogy a ko ráb ban „gát ló fo gya té kos ság nak”
mi nõ sí tett sza bá lyo zás vissza ál lí tá sa mennyi -
ben fog ja vissza vet ni a te le pü lé si önkor -
mány za tok tár su lá si ked vét.

c) „Tí pus kény szer.” A meg fo gal ma zás idé-
zõ je les hasz ná la tá nak in do ka az, hogy va ló -
já ban túl zó az el ne ve zés annyi ból, hogy a
Mötv. „tág te ret ad a he lyi ön kor mány za -
tok nak a fel ada ta ik, a köz szol gál ta tá sok leg -
kü lön bö zõbb for mák ban tör té nõ el lá tá sá -
ra”10. Az vi szont két ség te len, hogy – bár
 számos disz po zi tív sza bályt tar tal maz a tör -
vény – olyan egy sé ges tár su lá si tí pus mel lett
tör lán dzsát a Mötv., ami vé le mé nyem sze -
rint fél úton ta lál ha tó a Ttv. jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ tár su lá si tí pu sá nak és a te -
le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá ról szóló 2004. évi CVII. tör vény
(a to váb bi ak ban Tkttv.) több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá nak sza bá lyo zá sa közt. A Mötv.
tár su lá si sza bá lya i ban ke ve red nek a Ttv. és a 
Tkttv. sza bá lyai, így az alap ve tõ en a Ttv.-
re épü lõ sza bá lyo zás ba be le-be le szü rem lik a
Tkttv. né hány kor lá to zó ren del ke zé se, mint 
pél dá ul a ki vá lás be je len té sé nek ide je, a te le -
pü lé si la kos ság szám tár su lá si meg ál la po dás -
ban rög zí té se, egyes ese tek ben az egy sze -
rû, min den eset ben a mi nõ sí tett több sé get
igény lõ dön té sek né pes ség szû rõ höz ren de lé -
se. A tár su lás mû kö dé sé nek sza bá lyo zott sá -
gi foka a tár su lá si ta nács és a bi zott sá gok ese -
té ben éri el leg in kább – illetve ha lad ja meg –
a Tkttv. szint jét, ugyan is ezen ese tek ben a
nem rész le te zett kér dé sek hát tér sza bá lya-
ként a Mötv. kép vi se lõ-tes tü let re és bi zott -
ság ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lya it ren de li
alkal mazni.11 (A je len le gi nél rész le te sebb
sza bá lyok ál ta lá nos sá té te le mö gött fel sej lik
az a gon do lat, hogy a jog al ko tó a jö võ ben
való szí nû leg ke ve sebb, de több te le pü lést
egye sí tõ tár su lás sal szá mol, hi szen a dif fe -

ren ci ált fel adat- és ha tás kör-te le pí tés kitel -
jese dé sé vel több, az elõtt tár su lá si szin ten
meg va ló sí tott köz fel adat te le pü lé si kö te le zõ 
ön kor mány za ti fel adat le het, mint aho gyan
pél dá ul a já rás szék hely vá ros já rá si szin tû
kö te le zõ köz szol gál ta tá si fel ada tok te le pí té -
sé vel a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok sze re -
pét ve he ti át rész ben.)

d) Kö te le zõ tár su lá sok. Az Ötv. ki mon -
dot tan ket tõs pil lé ren: ha zánk ha la dó ön-
kor mány za ti ha gyo má nya in, va la mint az
Euró pai Ön kor mány za ti Char ta12 alap -
elvein nyug szik. A Char ta 10. cik ke fog lal -
ko zik a he lyi ön kor mány za tok egye sü lé si
jo gá val. Meg fo gal ma zá sa sze rint: „A he lyi
ön kormány za tok jo go sul tak arra, hogy
hatás körük gya kor lá sa kö ré ben kö zös ér -
dekelt ségû fel ada tok meg ol dá sa ér de ké ben
együttmûköd je nek, és tör vé nyi ke re tek kö -
zött más he lyi ön kor mány za tok kal tár su lást
hozza nak lét re.” A Char ta te hát alap ve tõ en
po zi tív tar tal mú jog ként ne ve sí ti a tár su lás -
hoz való jo got, de jure nem mond ja ki a kö te -
le zõ tár su lá sok ti lal mát, vi szont ki eme li,
hogy nem fel té tel nél kü li jog ról van szó, az
em lí tett sza bad ság csa kis tör vé nyi ke re tek
közt ér tel mez he tõ.

A rend szer vál tás kö vet kez té ben a ta nács -
rend szer bék lyó i tól sza ba du ló jog al ko tó a
he lyi ön kor mány za tok szá má ra szin te fel -
tét len sza bad sá got biz to sí tott. Tel je sí tõ ké -
pes ség tõl füg get le nül le he tõ vé tet te min den
te le pü lés szá má ra a hely ön kor mány zás jo -
gá nak gya kor lá sát, szé les körû au to nó mi át
biz to sít va szá muk ra a tár su lá sok lét re ho zá -
sa kap csán is. Az Al kot mány 44/A. § (1)
h) pont ja sze rint a he lyi ön kor mány zat „sza -
ba don tár sul hat más he lyi képvi se lõ-tes tü let -
tel, ér de ke i nek kép vi se le té re ön kor mány za -
ti ér dek szö vet sé get hoz hat lét re, feladatkö -
rében együtt mû köd het más or szá gok he lyi
ön kor mány za tá val, és tag ja le het nem zet kö -
zi ön kor mány za ti szer ve zet nek.” Az ön kor -
mány za ti tör vény 1. § (5) c) pont ja gya kor la -
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10 Mötv. rész le tes in do ko lá sa a 87. §-hoz.
11 Mötv. 95. § (3). Ér de kes ség kép pen je gyez het jük meg,

hogy a Ttv. leg alább évi ket tõ, a Tkttv. leg alább négy, a
Mötv. leg alább hat ren des ülés tar tá sát írja elõ.

12 1997. évi XV. tör vény a He lyi Ön kor mány za tok Euró -
pai Char tá já ról szóló, 1985. ok tó ber 15-én Stras bo urg -
ban kelt egyez mény ki hir de té sé rõl.



ti lag egy az egy ben meg is mé tel te az Al kot -
mány fen ti szö ve gét a tör vé nyi ke re tek re
való uta lás sal13. (Ta lá lunk vi szont az Ötv.
fõ vá ros ra vo nat ko zó fe je ze té ben mind az
Or szág gyû lés, mind a Kormány szá má ra
konk rét le he tõ sé get arra, hogy a fõ vá ro si
köz gyû lés szá má ra fel ha tal ma zást ad ja nak
va la mely ál lam igaz ga tá si ügy faj ta tekinte -
tében a ke rü le tek szá má ra kö te le zõ tár su -
lás lét re ho zá sá ra14. (Ezzel kap cso lat ban ér -
de mes meg em lí te ni egy né ze tet, ami sze rint
ha a kér dé ses fel adat, amely re a kö te le zõ tár -
su lás lét re ho zan dó, az ön kor mány za ti igaz-
ga tá si szerv re ru há zott ál lam i [ál lam igaz ga -
tá si] fel adat, ak kor al kot má nyos sá gi ag gály
nem me rül het fel, hi szen az ön kor mány zás -
hoz való jog sér tet len ma rad.15)

A kö te le zõ ön kor mány za ti tár su lá sok be -
veze té sé nek al kot má nyos le he tõ sé ge kap -
csán két kü lön ál ló né zet bon ta ko zott ki. Az
egyik sze rint az al kot mány ki zár ja a he lyi
ön kor mány za tok kö te le zõ tár su lá sá nak el -
ren de lé sét, ugyan is az alap ve tõ be avat ko zást 
je len te ne az ön kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tá si, dön té si au to nó mi á ba, ha pe dig a költ -
ség ve tés nem biz to sít ja a kö te le zõ tár su lás
lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé -
ges for rá so kat, ak kor kor lá toz za az érin tett
ön kor mány za tok gaz da sá gi ön ál ló sá gát is.16 

A má sik né zet sze rint a sza bad tár su lás
nem a kö te le zõ tár su lás egyes ese te i nek tör -
vé nyi be ve ze té sét tilt ja, mi vel a sza bad jel zõ
itt arra vo nat ko zik, hogy az ön kor mány za -
tok nak jo guk ban áll tár sul ni, vi szont nem
ki zárt, hogy bi zo nyos ese tek ben a tár su lás
kö te le zõ le gyen. Az ön kor mány za ti alap jo -
gok – így a tár su lá si sza bad ság is – olyan
mér ték ben kor lá toz ha tó ak, amíg nem ered -
mé nye zik annak ki üre sí té sét. A kö te le zõ
tár su lás, amennyi ben nem ki zá ró la gos jel -

legû, ha nem csak meg ha tá ro zott kér dé sek -
re vo nat ko zik, nem je len ti a tár su lá si sza -
bad ság ki üre sí té sét. Ha a kor lá to zás Al kot -
mánnyal össze egyez tet he tõ cé lok ér de ké ben,
ará nyo san és in do kol tan tör té nik, nin cse -
nek al kot má nyos ag gá lyok. (Hoz zá te het jük 
mind eh hez az ún. „in di rekt kény szer” je len -
sé gét is, ugyan is a kö te le zõ köz szol gál ta tá si
fel ada ta i kat ön ál ló an el lát ni kép te len ön kor -
mány za tok szá má ra a dön té si sza bad ság nem
ab ban je le nik meg, hogy kí ván nak-e tár su -
lás ra lép ni, ha nem leg fel jebb ab ban, hogy
ki vel. Ilyen ese tek ben te hát kü lö nö- sebb
jog sza bá lyi kor lá tok nél kül is meg kér dõ je -
lez he tõ az ön kén tes ség és a sza bad el ha tá ro -
zás elve.17)

Azon ál lás pont sem vet he tõ el, ami az ön -
kor mány za tok kal szem be ni be avat ko zás, a
kor lá to zás al kot má nyos meg ala po zott sá gát
ép pen az ön kor mány za tok mûködõképes -
ségének fenn tar tá sá val in do kol ja. „A mû-
ködõ ké pes ség ugyan is fel té te le az ön kor-
mány zás nak, enél kül az ön kor mány zás már 
se nem „ön”, se nem „kor mány zás”.18 In do -
kolt le het te hát, adott eset ben ép pen a köz -
ség össze vo ná sok al ter na tí vá ja ként, az ön -
állóság ér té két véd ve a kö te le zõ tár su lá sok
be ve ze té se.

Az Ötv. a 39–44. §-ai ban négy ún. tár su lá si 
for mát ne ve sí tett az zal, hogy a tár su lás nak az
em lí tet te ken kí vül más for mái is le het nek.
A tör vé nyi fel so ro lás te hát nem ta xa tív. Az
egyes tár su lá si for mák sza bály anya ga meg le -
he tõ sen disz po zi tív, még a leg rész le te seb ben
szabá lyo zott kör jegy zõ ség nor mái közt is
csak annyi kó gens sza bályt ta lá lunk, ameny-
 nyire az ügy fe lek ér de ke i nek biz to sí tá sá hoz,
a ha tó sá gi el já rá sok zök ke nõ men tes le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges, te hát ra ci o ná li san in do -
kolt. Az 1000 fõ alat ti te le pü lé sek ese té ben is 
– ahol messze me nõ kig in do kolt len ne – csak
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13 A tör vény ke re tei közé szo rí tás azért nem mi nõ sül kü lö -
nös jel le gû szû kí tés nek, mert az Alkot mány bíró ság ér -
tel me zé se sze rint va la mennyi ön kor mány za ti alap jog
tör vény ke re tei közt ér tel mez he tõ.

14 Ötv. 67. § (3).
15 PFE IL Edit: Gon do la tok a te le pü lés kö zi kap cso la tok ösz -

tönözhetõségérõl, Ma gyar Köz igaz ga tás, 1994/2, 118. p.
16 Lásd: FÜRCHT Pál: Kis tér sé gi kon cep ció, Ma gyar Köz igaz -

ga tás, 2003/3., 133–135. p.

17 PET RÉ TEI Jó zsef–TILK Pé ter: Az ön kor mány za ti tár su lá -
sok és a kis tér sé gek né hány al kot mány jo gi kér dé se, Ma gyar
Köz igaz ga tás, 2005/3., 139–140. p.

18 TILK Pé ter: Ész re vé te lek az ön kor mány za ti rend szer
tovább fejlesztésérõl szóló vi ta anyag ra adott vá la szok ról,
Magyar Köz igaz ga tás, 2003/2., 88. p.



ajánl ja a kör jegy zõ ség hez való csat la ko zást.
Ezzel el len tét ben egyes né ze tek sze rint a kör -
jegy zõ ség vi szont már ön ma gá ban kö te le zõ
tár su lás, hi szen ha nem tud meg felelõ ké pe sí -
té sû jegy zõt al kal maz ni az ön kor mány zat,
ak kor nincs joga ön ál ló hi va tal mû köd te té sé -
re.19 Ha tá so sabb érv vi szont a kör jegy zõ sé -
gek kö te le zõ tár su lás jel le ge mel lett az, hogy
a kö zös ta ná csok szel le mét maga az Ötv.
men tet te át az zal, hogy ren delkezése sze rint a 
kö zös ta nács szék he lyé nek kép vi se lõ-tes tü le -
te nem ta gad hat ja meg, hogy a te le pü lés kör -
jegy zõ ség szék he lye le gyen. Meg álla po dás hi -
á nyá ban kez det ben a köz tár sa sá gi meg bí zott
volt jo go sult a kör jegy zõ ség hez tar to zó te le -
pü lé se ket ki je löl ni.20

Négy év vel az Ötv. ha tály ba lé pé se után
a fel tét len sza bad ság el le né re ki mu tat ha tó
volt a tár su lá si kész ség meg le he tõ sen ala -
csony szint je. En nek kö vet kez té ben a szak -
iro da lom ban fel ve tõd tek gya kor la ti ra ci o -
na li tá son ala pu ló gon do la tok a te le pü lé sek
ösz tön zé sé vel, a kö te le zõ tár su lá sok kal kap- 
cso lat ban.

A te le pü lé sek tár su lá si ked ve ezek sze rint
több fé le mó don fo koz ha tó: a) anya gi ösz -
tön zõk kel, b) a tár su lá sok rész le te sebb jogi
sza bá lyo zá sá val, illetve ha ezek egyi ke sem
ha tá sos, ak kor c) kény szer tár su lá sok kal, me -
lyek jogi ter mé sze tü ket te kint ve kény szer -
in téz ke dé sek, amit – a nyu ga ti de mok rá ci ák
gya kor la tát te kint ve – az ön kor mány za tok
fel ügye le ti szer ve fo ga na to sít.21 

A kö te le zõ tár su lá sok kal kap cso la tos ja -
vas lat ként me rült fel az, hogy ab ban a hely -
zet ben, ami kor pél dá ul egy fel adat el lá tá sa
azért re ked meg, mert egy olyan ön kor mány -
zat zár kó zik el ko no kul a meg álla po dás meg -
kö té sé tõl, aki nek rész vé te le nél kü löz he tet -
len, ak kor az érin tett kép vi se lõ-tes tü le tek
több mint fe lé nek kez de mé nye zé sé re az il le -
té kes me gyei ön kor mány zat kö te le zõ tár su -

lás lét re ho zá sát kez de mé nyez he ti. Szin tén a
me gyei ön kor mány zat len ne dön tés re jo go -
sult, ha egy kö te le zõ fel adat meg ha lad ja az
ön kor mány zat te her bí ró ké pes sé gét, és õ
még is ok ta la nul ra gasz ko dik a gyenge szak -
mai szín vo na lú, de ön ál ló in téz ményhez.
A mér ce ilyen kor a szak mai sza bá lyok kal
való össze ve tés len ne.22

Az Ötv. 1997-es mó do sí tá sa23 le he tõ vé te -
szi a tör vény ho zás szá má ra, hogy a tár su lá si
meg álla po dás egyes fel té te le it meg ha tá roz -
za. A Ttv. élt is az Ötv. nyúj tot ta le he tõ ség -
gel, és a tár su lá sok nak négy, egy re erõ tel je -
sebb kap cso la ton ala pu ló tí pu sát ha tá roz ta
meg. A tár su lá si tör vény a 2. §-ában rész le -
tez te a tár su lá sok egy sé ges alap el ve it a kö -
vet ke zõk sze rint: tár su lá si sza bad ság elve,
egyen jo gú ság elve, köl csön ös elõ nyök elve
és a kö zös te her vi se lés elve.

2004-ben ke rül tek in téz mé nye sí tés re ha-
zánk ban a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
(Tkttv.), me lyek – a leg rész le te seb ben sza bá -
lyo zott tár su lá si tí pus ként – in teg rált fel -
adat el lát ás ra jöt tek lét re. A több cé lú kis tér -
ségi tár su lá sok a tár su lá si sza bad ság el vé nek
sé rel me nél kül jöt tek lét re, hi szen – el te kint -
ve a költ ség ve té si anya gi esz kö zök kény -
szerítõ ere jé tõl – az ön kor mány za tok ön ál ló, 
sza bad el ha tá ro zá sán nyug szik a csatla -
kozás, a ki vá lás és a tár su lás ban fel vál lalt
jel lem zõ en köz szol gál ta tá si fel ada tok köre.

He lyi ön kor mány za ta ink 22 éve alatt ta -
lán a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok nál volt
fel fe dez he tõ a leg ko mo lyabb szán dék a
köte lezõ tár su lá sok ki ala kí tá sá ra. En nek
elõ nye ként ve tet ték fel, hogy a) így biz to sít -
ha tó az or szá gos le fe dett ség, b) sta bil, ki -
számítható fel adat el lát ás va ló sít ha tó meg,
c) tör vény köz vet le nül is meg ál la pít hat
 feladat- és ha tás kört rá, d) a kö zös fel adat el -
lát ás nor ma tív mó don fi nan szí roz ha tó, e)
nincs szük ség párhu za mos te rü let fej lesz té si
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19 ÁRVAI Ti bor: Te le pü lé si ön kor mány za tok együtt mû kö dé -
se, tár su lá sos kap cso la tai, kü lö nös te kin tet tel a kis tér sé gek -
re, Ma gyar Köz igaz ga tás, 2000/7., 426. p.

20 Ötv. 104–105. §.
21 PFE IL: i. m., 118. p.

22 SZA BÓ La jos: Az ön kor mány za tok tár su lá sai, Ma gyar
Köz igaz ga tás, 1994/3., 152–153. p.

23 1997. évi CXXXIV. tör vény a he lyi ön kor mány za tok -
ról szóló 1990. évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról.



szer ve zet rend szer re.24 Az elõ nyök is me re té -
ben a Kormány a kö te le zõ tár su lást pre fe rál ta 
tör vény ja vas la tá ban, ám az nem nyer te el az 
Or szág gyû lés tá mo ga tá sát.

A 2011-es év je len tõs for du la tot ho zott az
ön kor mány za tok éle té ben. Az Alap tör vény 
elfo ga dá sá val és ha tály ba lé pé sé vel25, vala-
mint a Mötv. el fo ga dá sá val a rend szer vál tás
óta fel tét len au to nó mia ér té ke mel lé a mér -
leg má sik ser pe nyõ jé be min den ed di gi nél na-
gyobb súllyal ke rül tek be a ra ci o na li tás és a
költ ség ta ka ré kos ság ér té kei.

Az Alap tör vény he lyi ön kor mány za tok-
ról szóló fe je ze té nek 32. cik ke bár meg -
ismétli a ko ráb bi Al kot mány tár su lá si sza -
bad ság gal kap cso la tos passzu sát, a 34. cikk
(2) be kez dés sze rint vi szont „tör vény elren -
del he ti a he lyi ön kor mány zat kö te lezõ
 felada tá nak tár su lás ban tör té nõ el lá tá sát”.
A tör vény al ko tó te hát al kot má nyos fel ha -
tal ma zást ka pott kö te le zõ tár su lá sok lét re -
ho zá sá ra, vagyis tör vény ben meg ha tá ro zott
pa ra mé te rek kel ren del ke zõ ön kor mány zat
– tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá -
sa cél já ból – kö te les le het tár su lás ra lép ni,
adott eset ben aka ra ta el le né re is.

A leg ko mo lyabb szem be sze gü lést a tár su -
lá si sza bad ság el vé vel, a Mötv. tár su lá si fe je -
ze tén kí vül, a jegy zõ és al jegy zõ fe je zet ben
el he lye zett kö zös ön kor mány za ti hi va tal in -
téz mé nye26 je len ti. Nem szük sé ges kön tör -
fa laz ni, a Mötv. meg al ko tá sa kor a jog al ko tó
– élve az al kot má nyos fel ha tal ma zás sal –
köte lezõ tár su lást, pon to sab ban kö te le zõ
körjegy zõséget ho zott lét re. A két ezer fõs,
vagy az alat ti la kos ság szám mal ren del ke zõ
te le pü lé sek szá má ra ugyan is im má ron tel je -
sí tõ ké pes ség tõl füg get le nül kö te le zõ kö zös
ön kor mány za ti hi va talt lét re hoz ni, ah hoz
csat la koz ni mind ad dig, amíg a te le pü lé sek
össz la kos sá ga el nem éri a két ezer fõt, vagy a
te le pü lé sek szá ma a he tet. Má sik ol dal ról a

vá ro sok és a két ezer fõt meg ha la dó la kos ság -
szám mal ren del ke zõ te le pü lé sek nem uta sít -
hat ják vissza a ve lük köz vet le nül ha tá ros te -
le pü lé sek csat la ko zá si szán dé kát, kö te le sek
ve lük együtt mû köd ve kö zös ön kor mány za ti 
hi va talt lét re hoz ni. Ab ban az eset ben pe dig,
ha az ön kor mány za ti vá lasz tá sok nap já tól
szá mí tott 60 na pon be lül27 nem si ke rül a tör -
vény ben erre kö te le zet tek nek meg ál la pod -
nia kö zös ön kor mány za ti hi va tal lét re ho zá -
sá ról, ak kor az il le té kes me gyei, fõ vá ro si
kor mány hi va tal ve ze tõ je fog ja egy ol da lú an
ki je löl ni a kö te le zõ tár su lás hoz tar to zó te le pü -
lé se ket. Hat vá nyo zot tan je le nik meg a kis -
települések ki szol gál ta tott sá ga a kö zös
önkor mányzati hi va talt ve ze tõ jegy zõ ki ne -
ve zé se ese té ben, hi szen a tör vény a ré szes
ön kor mány za tok pol gár mes te re i nek la kos -
ság szám- ará nyos sza va za ti jo got ad, kor lát lan 
fel ha tal ma zást adva azon pol gár mes te rek -
nek, akik há tuk mö gött tud ják az össz la kos -
ság 51%-át. Az új Ötv. ezen sza bá lyai a tár su -
lá si sza bad ság vissza szo rí tá sa mel lett te hát a
tár su lá sok – ma még lé te zõ – egyenjogú -
sággal kap cso la tos el vé nek sé rel mé vel is jár -
hatnak.

Kö te le zõ kör jegy zõ sé gek lét re ho zá sá ra
vo nat ko zó el kép ze lés sel ko ráb ban már ta lál -
koz hat tunk a szak iro da lom ban. Ár vai Ti -
bor az 1000 fõ alat ti te le pü lé sek ese té ben a
bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré ben tud ja el kép -
zel ni a kö te le zõ kör jegy zõ ség lét re ho zá sát,
még pe dig úgy, hogy a mi nisz ter in do kolt
dön té sét a tör vé nyes sé gi el len õr zést el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek kez de mé nye zé sé re, rész le -
tes elõ ze tes szak mai meg ala po zás után hoz -
ná meg a köz le ke dé si fel té te lek, a te le pü lés -
kö zi kap cso la tok, az iden ti tás ér zet, illetve a
tör té nel mi ha gyo má nyok fi gye lem be vé te lé -
vel.28

Kiss Lász ló, Pet ré tei Jó zsef, Tilk Pé ter,
Ár vai Ti bor és Tá bit Re ná ta szak iro da lom -
ban meg je lent vé le mé nye sze rint kö te le zõ
tár su lást be ve ze tõ jog sza bá lyi ren del ke zés -
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24 BEKÉ NYI–BARA BÁS–DEÁK–PIN TÉR NÉ–VASS: i. m.,
27. p.

25 Az Alap tör vényt 2011. áp ri lis 18-án fo gad ták el, és 2012. 
ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba.

26 Mötv. 85. §.

27 Leg el sõ eset ben a tör vény hely ha tály ba lé pé sét (2013. ja -
nu ár 1.) kö ve tõ 60 na pon be lül.

28 ÁRVAI: i. m., 427. p.
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nek a kö vet ke zõ ga ran ci á lis ke re tek közt
sza bad nap vi lá got lát nia: a) csak tör vény ben
le het tár su lás ra kö te le zést elõ ír ni, tör vény
ha tal maz za fel azt a szer vet, amely ki je lö li a
kö telezõ tár su lás ban ré szes ön kor mány za -
tok körét; b) tör vény ben kell meg ha tá roz ni 
a kö te le zõ tár su lás alap ve tõ szer ve ze ti és
mû kö dé si rend jét, te ret en ged ve az érin tet -
tek szer ve zet ala kí tá si sza bad sá gá nak; c) csak
 kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat el lá tá sá ra
 lehet lét re hoz ni; d) ga ran ci á lis sza bá lyo kat
kell al kot ni a fi nan szí ro zá sá val kap cso lat -
ban; e) elõ ze te sen meg kell hall gat ni az érin -
tett és ér de kelt ön kor mány za tok vé le mé -
nyét (a kö zös ön kor mány za ti hi va tal lal kap -
cso la tos kon cep ci ó ja kap csán ez utób bi erõs
hi á nyos ság ként me rül fel); f) a szubszidia -
ritás el vét ér vé nye sít ve kí sér le tet kell ten ni

az ön kén tes tár su lá si for ma al kal ma zá sá ra;
g) idõ kö zön ként fe lül kell vizs gál ni fenn tar -
tá sá nak in do kolt sá gát.29

Mind ezen gon do la tok összeg zé se kép pen
azt ál la pít hat juk meg, hogy – di va tos  ki -
fejezéssel élve – „nem ör dög tõl való” te hát
a kö te le zõ tár su lá sok gon do la ta. Nagy fo kú
egyet ér tés mu tat ko zik a szak iro da lom ban
arra vo nat ko zó lag, hogy a kö te le zõ tár su lá -
sok al kot má nyo san iga zol ha tók és a gya kor -
lat ban szük ség sze rû ek le het nek a fent em -
lített ga ran ci á lis szem pon tok fi gye lem be vé -
te lé vel. A Mötv. kó dex jel le gû sza bá lyo zá -
sa és egy sé ge sí té se, a jogi sze mé lyi ség álta -
lánossá té te le pe dig ál lás pon tom sze rint egy -
sze rûb bé, át lát ha tób bá te szi a tár su lá sok sza -
bályanyagát, meg könnyít ve ezzel a jogal kal -
mazók mun ká ját.

Az ön kor mány za tok tár su lá sai, azok vál to zá sai az új Ötv. tük ré ben

A Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram ál tal 2011 nya rán fel vá zolt el kép ze lé sek
sze rint ha zánk jó ál lam kon cep ci ó ja az igaz ság ügyi, az ön kor mány za ti és az ál lam igaz ga tá si re for -
mok tri á szán nyug szik. Az egy más sal össze han golt (össze han go ló dó) re form fo lya ma tok egyes ele -
mei lépés rõl lé pés re bon ta koz nak, kris tá lyo sod nak ki, így az idõ és a fo lya ma tok elõ re ha lad tá val (az 
egyes in téz mé nyek meg ha tá ro zott „kidol go zott sá gi fo kát” el ér ve) ér de mes pár gon do lat ere jé ig el -
töp ren ge ni azon, mi ben is je le nik meg az új in téz mé nyek nó vu ma, a vál to zá sok kal érin tett régi in -
téz mé nyek új sze rû sé ge. A ta nul mány cél ja annak meg világítása, hogy az ön kor mány za ti re form
köz pont já ban álló, az ön kor mány za ti au to nó mi át né mi leg kor lá to zó új Alap tör vény és új ön kor -
mány za ti tör vény mennyi ben je len t vál to zást a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai te kin te té ben.
A ta nul mány ki eme li az új ön kor mány za ti tör vény kó dex jel le gét, a jogi sze mé lyi ség, a tí pus kény -
szer és a kö te le zõ tár su lá sok kér dés kö rét.

29 KISS: i. m., 35. p.; PET RÉ TEI–TILK: i. m., 132–133. p.,
 ÁRVAI : i. m., 427. p., va la mint TÁBIT Re ná ta: A he lyi
önkor mányzatok együtt mû kö dé se, tár su lá sai = A he lyi
önkor mányzatok, szer k. FOGA RA SI Jó zsef, Bu da pest,
HVG-ORAC Lap- és Könyv ki adó, 2010, 412. p.



KLOTZ PÉ TER

Köz szol gá la ti ér té kek
és in teg ri tás – kér dõ íves
felmérés a köz szol gá lat ban 
dol go zók kö ré ben1

Be ve ze tés

A köz szol gá la ti ér té kek vizs gá la ta so rán
azt ta pasz tal juk, hogy az ál lam – a mo dern
ér te lem ben vett bü rok rá cia ki ala ku lá sát kö -
ve tõ en – min dig is ma ga sabb er köl csi-eti kai
kö ve tel mé nye ket tá masz tott a szol gá la tá ban 
ál lók kal szem ben, mint a köz ha tal mat nem
gya kor ló szer ve ze tek. Ezek a kö ve tel mé -
nyek az al kal ma zás so rán kül sõ je gyek ben
(pél dá ul hi va ta li eskü le té te le, egyen ru ha vi -
se lé se) is meg mu tat koz tak, és a köz szol gá lat -
ban mind a mai na pig je len van nak. 

Ma gyar or szá gon kü lö nö sen iz gal mas fel -
adat az ér té kek vizs gá la ta, hi szen a rend szer -
vál tás elõtt je len tõs el té rés volt a hi va ta lo san 
val lott és az em be rek ál tal tény le ge sen kö ve -
tett ér té kek kö zött. En nek il luszt rá lá sá ra jó
pél da le het az ak kor ha tá lyos Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott alap elv, amely – töb bek
kö zött – a tár sa dal mi tu laj don min den for -
májának fej lesz té sét és vé del mét rög zí tet -
te, mi köz ben a ház tá ji gaz da sá gok ban és a
gaz da sá gi mun ka kö zös sé gek ben egy tel je sen 
más el vek és tel je sen más lo gi ka men tén
szer ve zõ dõ gaz da sá gi rend szer ala kult ki.
A rend szer vál tást kö ve tõ en a ko ráb bi ér té -
kek je len tõs rész e to vább ra is ha tott a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok ra, mi köz ben a
vá lasz tá sok után ha ta lom ra ke rü lõ kor má -
nyok tu da to san is ala kí ta ni igye kez tek a po -
li ti ka és a köz igaz ga tás ér ték szem lé le tét. 

Az ez red for du ló óta az ér té kek vizs gá la ta
újra re ne szán szát éli. A vi lág gaz da sá gi fo lya -
ma tok és a vi lág de mok ra ti zá ló dá sá nak
ered mé nye ként olyan új ér té kek, kö ve tel -
mé nyek je len tek meg és ter jed tek el az egész
vi lá gon, mint pél dá ul az esély egyen lõ ség, a
tisz ta kör nye zet hez való jog, a kör nye zet tu -
da tos ság és a fair ke res ke de lem. Ezek a fo -
lya ma tok a köz szol gá lat ban is tet ten érhe -
tõek: az ENSZ ak tí van tá mo gat ja a jó kor -
mány zás („good go ver nan ce”) kö ve tel mé -
nye i nek meg te rem té sét a vi lág or szá ga i ban,
az OECD pe dig a köz szol gá la ti eti ka, il le tõ -
leg az in teg ri tás ki dol go zá sá ban és gyakor -
lati al kal ma zá sá ban ját szott út tö rõ sze re pet.

A köz szol gá lat ér ték köz pon tú mû kö dé -
se nap ja ink ban egy re in kább az in teg ri tás
fogal ma köré össz pon to sul. Az in teg ri tás
– amely alatt a val lott el vek nek, ér té kek nek
meg fe le lõ cse lek vést, fedd he tet len sé get ér -
tünk – cél ja, hogy erõ sít se a sze mé lyek és
szer ve ze tek ellen álló ké pes sé gét a val lott ér -
té ke ket sér tõ cse le ke de tek kel szem ben, va la -
mint a koc ká zat elem zés esz kö ze i vel fel tár ja
a szer ve ze ti mû kö dés ben rej lõ koc ká za to kat 
és elõ se gít se csök ken té sü ket. 

A ma gyar köz igaz ga tás ban új meg kö ze lí -
tés nek szá mí tó in teg ri tás ala pú mû kö dés ter -
jesz té sét tûz te ki cé lul az Ál la mi Szám ve võ -
szék ál tal 2009-ben in dí tott In teg ri tás Pro -
jekt. Az In teg ri tás Pro jekt – a költ ség ve té si
szer vek mû kö dé sé ben rej lõ kor rup ci ós koc -
ká za tok éven ként is mét lõ dõ fel tér ké pe zé -
sén túl – fon tos fel ada ta ként ha tá roz ta meg
a tár sa dal mi tu dat for má lást és az in teg ri tás
el ve i nek gya kor lat ba tör té nõ át ül te té sé nek
se gí té sét.

Az in teg ri tás köz igaz ga tás ban hasz nált fo -
gal má nak kulcs ele mei közé tar toz nak a val -
lott el vek, ér té kek. Ezek fel so ro lá sát mind a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló ko ráb bi,
1992. évi XXIII. tör vény2, mind pe dig a már
ha tály ba lé pett, a köz szol gá la ti tisztviselõk -

1 A ta nul mány az Ál la mi Szám ve võ szék In teg ri tás Pro -
jekt je ke re té ben, In teg ri tás és kor rup ció. El mé le ti és köz vé -
le mény-ku ta tá si ta nul má nyok címû kö tet ben meg je lent
mû át dol go zott vál to za ta.

2 A tör vény pre am bu lu má ban ne ve sí tett ér té kek a tár sa -
dal mi köz meg be csü lés, a köz ügyek párt po li ti ka-sem le ges 
in té zé se, a tör vé nyes mû kö dés, a kor sze rû szak mai is me -
re tek, va la mint a pár tat lan ság.



rõl szóló 2011. évi CXCIX. tör vény3 tartal -
mazza, de ide so rol hat juk a köz szfé ra alap -
vetõ  etikai kö ve tel mé nye i rõl szóló 105/2009.
(XII. 21.) OGY ha tá ro za tot4 is. A Ma gya ry
Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram5 a
köz szol gá la ti eti ka – az élet pá lya mo dell ér té -
kei mel lett – kü lön is ne ve sí ti a tel je sít ményt
és a ha té kony sá got. Ez utób bi meg va ló su lá -
sá nak fel té te li kö zött sze re pel a szak mai tu -
dás, az el kö te le zett ség és a bi za lom.6

A jog for rá sok ban való meg je le né sen túl
azon ban ke vés em pi ri kus is me ret tel ren del -
ke zünk ezen el vek köz igaz ga tá son be lü li
meg íté lé sé re vo nat ko zó an. Nem tud juk pél -
dá ul, hogy a köz igaz ga tás ban dol go zók azo -
nos fon tos sá gú nak gon dol ják-e a fen ti el ve -
ket, vagy van nak-e eset leg olya nok, ame lyek 
fon to sab bak a töb bi nél, azaz van-e a köz -
szol gá la ti el vek kö zött hi e rar chia. Ke vés is -
me ret tel ren del ke zünk arra vo nat ko zó an,
hogy a köz szol gá lat ban dol go zók ezen el vek 
kap csán lát nak-e lé nye ges kü lönb sé get sa ját
szer ve ze tük, illetve a köz igaz ga tás egé sze
vonat kozásában. Az is fon tos kér dés le het,
hogy a köz igaz ga tás ban dol go zók mennyi re
ké szek te vé ke nyen köz re mû köd ni az ér té -
kek ér vény re jut ta tá sá ért a köz igaz ga tás ban. 
Vé gül: A köz szol gá la ti ér té kek meg íté lé se
szem pont já ból ho mo gén cso port nak te kint -
he tõ ek-e a köz szol gá lat ban dol go zók, van-e
lé nye ges kü lönb ség pél dá ul az ön kor mány -
zat nál dol go zó köz tiszt vi se lõk vagy a ren -
dészeti te rü le ten dol go zó hi va tá sos ál lo má-
nyú ak kö zött? 

Annak ér de ké ben, hogy az in teg ri tásala -
pú köz igaz ga tá si mû kö dés kö ve tel mé nyei
össz hang ban le gye nek az át ala ku ló ban lévõ

köz szfé ra ál tal val lott és kö ve tett ér té kek -
kel, in do kolt ala po sab ban is meg vizs gál -
nunk eze ket a kér dé se ket.  

A vizs gá lat ke re tei

Az Ál la mi Szám ve võ szék az In teg ri tás
Pro jekt ke re té ben „Kor rup ci ós prob lé mák ke -
ze lé se in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök kel” cí-
mû tré ning mód szer tant fej lesz tett ki. Az in -
teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si kul túr a ter jesz té -
se ér de ké ben el ké szí tett mód szer tan alap ján
2011. ok tó ber 12. és 2011. no vem ber 18. kö -
zött hat hé ten ke resz tül össze sen 221 köz -
szfé rá ban dol go zó mun ka társ kis cso por tos
tré ning ke re té ben zaj ló ok ta tá sá ra ke rült sor. 
Bár a pro jekt vál la lá sai kö zött nem sze re pelt, 
a két és fél na pos tré nin gek egy ben jó al kal -
mat nyúj tot tak ah hoz, hogy vá laszt ke res -
sünk az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti kul túr a el -
ter jesz té se szem pont já ból fon tos kér dé sek re
és em pi ri kus ada to kat gyûjt sünk a köz szfé ra
ér té ke i rõl.

Is me re te ink sze rint a köz szfé rá ban dol go -
zók ál tal val lott ér té kek rõl szé les körû em -
pi ri kus adat fel vé tel mind ez idá ig nem ké -
szült.7 Ezért is mu tat ko zott kü lö nö sen jó
 lehe tõ ség nek, hogy az or szág föld raj zilag
kü lönbözõ pont ja i ról ér ke zõ, a köz szol gá lat 
kü lön bö zõ szint je in és el té rõ szer ve ze te i nél
dol go zó kat fel kér jük egy ön kén tes sé gen
és ano ni mi tá son ala pu ló kér dõ íves fel mé -
rés ben való rész vé tel re.

A fel mé rés ben részt ve võkrõl vo nat ko zó
ada tok ra a tré nin gek rõl ké szült össze fog la ló 
elemzés8 nyújt to váb bi in for má ci ó kat. E sze-
rint a tré nin ge ken össze sen 221 fõ vett részt,
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3 A tör vény pre am bu lu má ban ne ve sí tett ér té kek a tár -
sadalmi köz meg be csü lés, a ha té kony ság és költségtaka -
rékosság, a de mok ra ti kus, párt sem le ges és tör vé nyes
 mûködés, a kor sze rû szak mai is me re tek, Ma gyar or szág
ér de ke i nek és a köz jó nak pár tat lan és ha za sze re tet tel
tel jes szol gá la ta.

4 Az or szág gyû lé si ha tá ro zat sze rint a meg al ko tan dó eti kai 
kó de xek ben a be csü le tes ség, az el fo gu lat lan ság, a pár tat -
lan ság, a párt sem le ges ség, a tár gyi la gos ság és a tisz tes sé -
ges ség el ve i nek kell ki fe je zés re jut ni uk.

5 http://www.kor many.hu/down lo ad/1/6d/40000/
Ma gya ry%20Ko zi gaz ga tas%20fej lesz te si%20Prog ram.pdf

6 Ma gya ry Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram, 44. p.

7 Az in ter ne ten a köz tiszt vi se lõk eti kai ér ték ori en tá ci ó já -
ra vo nat ko zó – va ló szí nû leg 2002-ben ké szült – fel mé rés -
re utal a Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet ál tal ké szí tett dia -
sor: http://www.kszk.gov.hu/data/cms29538/
Eti ka_a_ko zi gaz ga tas ban_diak_MKI.ppt 
A fel mé rés re vo nat ko zó an to váb bi adat, hi vat ko zás nem
áll ren del ke zés re.

8 Össze fog la ló tré ne ri elem zés a Kor rup ci ós prob lé mák ke ze -
lé se in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök kel címû kép zés hez
szük sé ges tan anyag fej lesz tés, ok ta tás és kap cso ló dó elekt ro ni -
kus tan anyag fej lesz tés pro jekt hez (kéz irat), 4. p.



eb bõl 87 fér fi és 134 nõ volt, át lag élet ko ruk
42 év. A részt ve võk szer ve zet ben el fog lalt
stá tu sa alap ján mint egy 54%-a ve ze tõ, 44%-a 
nem ve ze tõ mun ka kör ben (be osz tás ban) dol -
go zott. A részt ve võk re vo nat ko zó ada tok
alap ján meg ál la pít hat juk, hogy nem, élet -
kor, föld raj zi el osz lás és szer ve zet tí pus alap -
ján jól rep re zen tál ják a köz szfé rá ban dol go -
zók meg osz lá sát. A kül dõ szer vek igye kez -
tek ele get ten ni az ÁSZ fel ké rõ le ve lé ben
fog lalt elõ ze tes ké rés nek, így a részt ve võk az 
in teg ri tás ala pú in téz mé nyi mû kö dés szem -
pont já ból kulcs fon tos sá gú te rü le tek rõl (bel -
sõ el len õr zés sel, stra té gia al ko tás sal, sza bá -
lyo zás sal, ko or di ná ci ó val vagy em be ri erõ -
for rás-me nedzs ment tel kap cso la tos fel adat -
kö rök) ér kez tek.  Mi vel a részt ve või lét szám 
(221 fõ) és a be ér ke zett kér dõ ívek szá ma
(205 db) köz el azo nos, a részt ve võk re vo nat -
ko zó fen ti meg ál la pí tá sok jól le ír ják a vá -
lasz adók sze mé lyi össze té te lét is.

A kér dõ ívek ki töl té sé re az elsõ na pon,
köz vet le nül a tré nin gek kez de te kor ke rült
sor annak ér de ké ben, hogy a cso port di na mi -
ka és a tré nin gen hal lott in for má ci ók le he tõ -
leg ne be fo lyá sol ják a vá lasz adást. Az ada tok 
to váb bi elem zé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
le he tõ ség volt a mun kál ta tó szerv tí pu sá nak
be je lö lé sé re is. Iga zod va a részt ve või kör -
höz, a vá lasz adók a kö vet ke zõ ki lenc ka te -
gó ri á ból tud tak vá lasz ta ni: füg get len ál lam -
ha tal mi szerv, kor mány za ti szerv, te rü le ti
igaz ga tá si szerv, he lyi ön kor mány zat, egyéb 
igaz ga tás, igaz ság szol gál ta tás, rend- és hon -
vé de lem, egész ség ügyi in téz mény, va la mint
fel sõ ok ta tás.

A kér dõ ív fel épí té se

A részt ve võk ál tal ki töl tött kér dõ ív össze -
sen 1 + 30 kér dés bõl állt. A vá lasz adó nak el -
sõ ként – a to váb bi elem zé sek meg könnyí té -
se ér de ké ben – a fel so rolt ki lenc szerv tí pus
kö zül kel lett ki vá lasz ta nia azt, ahol al kal ma -
zás ban áll.

A kér dõ ív elsõ 10 kér dé se a köz szfé ra egé -
szé re vo nat ko zó an kér de zett rá9 az egyes
 értékekre10. Jól le het a ha zai és nem zet kö zi
szaki ro da lom szám ta lan, a köz szol gá la ti mû-
kö dés szem pont já ból je len tõs el vet, ér té ket
so rol fel, a kér dõ ív ben – ter je del mi okok
miatt – ezek kö rét kény sze rû en szû kí te ni
kel lett. Az ér té kek ki vá lasz tá sa kor vé gül a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi
XXIII. tör vény pre am bu lu má ban sze rep lõ
ka te gó ri á kat vet tük ala pul, ezt egé szí tet tük
ki az in teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si mû kö dés
meg te rem té se ér de ké ben fon tos ele mek kel11.
A vá la szo kat – a pon to sabb ér té ke lés ér de -
ké ben – 1-tõl 10-ig ter je dõ, tíz fo ko za tú ská -
lán le he tett be je löl ni, ahol az 1-es ér ték az
„egy ál ta lán nem”, míg a 10-es a „tel jes mér -
ték ben” ka te gó ri ák nak fe lel t meg. 

A má so dik tí zes kér dés cso port ugyan -
ezek kel az ér té kek kel kap cso la tos be ál lí tó -
dást vizs gál ta, még pe dig a sa ját szer ve zet vo -
nat ko zá sá ban.12 A kér dé sek ilyen mó don
való el ren de zé se le he tõ vé tet te pár ba állí tá -
sukat, vagyis azt, hogy ugyan azo kat az ér té -
keket a köz igaz ga tás egé sze, illetve a  saját
szer ve zet vo nat ko zá sá ban is vizsgál hassuk.

A kér dõ ív har ma dik tí zes kér dés cso port ja 
alap ve tõ en a kor rup ci ó val szem be ni fel lé -
pés, illetve az in teg ri tás ala pú köz igaz ga tá si
mû kö dés fel té te le i re kér de zett rá egyé ni,
szer ve ze ti és a köz igaz ga tás egé sze vo nat ko -
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 9 A fel tett kér dés: „Meg íté lé se sze rint mennyi re jel lem zõ
a köz szol gá lat egé szé re/egé szé nek mû kö dé sé re a…?”

10 Ezek: 1. szak sze rû ség, 2. tör vé nyes mû kö dés, 3. nem zet -
kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te, 4. át lát ha tó mû kö dés,
5. pár tat lan ság, 6. párt po li ti kai sem le ges ség, 7. munka -
tár sak el kö te le zett sé ge, 8. ve ze tõk pél da mu ta tá sa, 9. szer-
ve ze ti kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sa, 10. a val lott el -
vek nek, ér té kek nek meg fe le lõ (ér ték ala pú) mû kö dés.

11 Ezek: át lát ha tó mû kö dés, mun ka tár sak el kö te le zett sé -
ge, ve ze tõk pél da mu ta tá sa, szer ve ze ti kul túr a fo lya ma -
tos meg úju lá sa, a val lott ér té kek nek meg fe le lõ (érték -
alapú) mû kö dés.

12 A fel tett kér dés: „Meg íté lé se sze rint mennyi re jel lem zõ 
sa ját szer ve ze té re/szer ve ze té nek mû kö dé sé re a …?” El -
té rés a 7. kér dés vo nat ko zá sá ban volt, ahol a kér dõ ív a
„mun ka tár sak el kö te le zett sé ge” he lyett a kéz zel fog ha -
tóbb „mun ka tár sak ön zet len sé ge” ka te gó ri á ra kér de -
zett rá.



zá sá ban. E kér dé sek ese tén – a fen ti ér té ke -
lést al kal maz va – a vá lasz adó nak azt kel lett
el dön te nie, hogy mennyi re ért egyet a kér -
dést kö ve tõ ál lí tás sal. 

Ér té kek a köz szol gá lat ban

A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó (1–10.
kér dés) ada tok vizs gá la ta kap csán azt a meg -
ál la pí tást te het jük, hogy a ka pott ér té kek
kö zött je len tõs el té ré sek van nak: míg a
legma gasabb át la got a tör vé nyes mû kö dés
kap ta (7,53), a párt po li ti kai sem le ges ség át -
la ga csak 4,60 volt. Ez az ér ték lé nye ge sen
ala cso nyabb az összes töb bi nél, a vá la szok
alap ján már „az in kább nem jel lem zõ” ka te -
gó ri á ba esik. Az össze sí tett át lag (6,17) alatt
ta lál ha tó még a szer ve ze ti kul túr a fo lya ma -
tos meg újí tá sa, a pár tat lan ság, az át lát ha tó
mû kö dés és az ér ték ala pú mû kö dés át la gos
ér té ke is. Ezen ele mek meg íté lé se kri ti ku -
san ala csony, ami azt mu tat ja, hogy a köz -
igaz ga tás nak ezen ér té kek vo nat ko zá sá ban
rossz az ön ké pe. Az ala csony át la gos pont -

szám ha tá ro zott be avat ko zá so kat tesz szük -
sé ges sé annak ér de ké ben, hogy a – rész ben a 
hi vat ko zott tör vé nyek ben is sze rep lõ – ér -
té kek job ban ér vé nye sül je nek a köz igaz ga -
tás egé szé ben, ja vul jon a köz szol gá lat egé -
szé nek ön ké pe. Kü lö nö sen ag gasz tó azon
ér té kek (át lát ha tó mû ködés, pár tat lan ság,
párt po li ti kai sem le ges ség) át la gos pont szá -
ma, ame lyek szer ve ze ten be lü li hi á nya je -
len tõ sen nö ve li a kor rup ci ós koc ká za to kat.
A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gos
pont szá mo kat és az ér té kek hi e rar chi á ját az
1. di ag ram szem lél te ti.

Ha a sa ját szer ve zet re vo nat ko zó ér té kek -
re vo nat ko zó kér dé se ket ele mez zük, a köz -
szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gok hoz ké -
pest lé nye ge sen jobb az össz kép: a vizs gált
ér té kek át la ga (7,49) össze sen 1,32 pont tal
ma ga sabb, mint a köz szol gá lat egé szé re vo -
nat ko zó át lag szá mok. Mind ez azt a be ál lí tó -
dást is iga zol ja, amely sze rint a vá lasz adók
lé nye ge sen jobb vé le ménnyel van nak a sa ját
szer ve ze tük mû kö dé sé rõl, illetve az arra jel -
lem zõ ér té kek rõl, mint a köz igaz ga tás egé -
szé rõl. A kor rup ció koc ká za tát csök ken tõ,
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1. di ag ram: A köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó át la gos pont szá mok



fent em lí tett ér té kek ma ga sabb pont szá mai,
illetve rang so ron be lü li elõ ke lõbb he lye zé -
sei arra utal hat nak, hogy a vá la szo lók szer -
ve ze tü ket el len ál lóbb nak gon dol ják a kor -
rup ci ós koc ká za tok kal szem ben, mint a köz -
igaz ga tás egé szét. Erre utal hat a szer vezeti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sá ra vo nat ko -
zó, vi szony lag ma gas (6,68) pont szám, azon -
ban so kat mon dó, hogy a vá lasz adók a fel so -
rolt ér té kek kö zül ezt gon dol ták a leg ke vés -
bé jel lem zõ nek szer ve ze tük re (2. di ag ram).

A két di ag ra mot össze ha son lít va azt ta -
pasz tal juk, hogy a vá la szo lók mind a köz -
szol gá lat egé szé re, mind pe dig a sa ját szer ve -
ze tük re vo nat ko zó an el sõ sor ban a tör vé nyes
mû kö dést, a nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz -
te le tét és a szak sze rû sé get te kin tet ték a leg in -
kább jel lem zõ ér ték nek. Ab ban is egye zés
van, hogy a vá laszt ha tó ér té kek kö zül a köz -
igaz ga tás egé szé re és sa ját szer ve ze tük re a leg -
ke vés bé jel lem zõ ként a szer ve ze ti kul túr a
folya matos meg úju lá sát, illetve a pártpoli -
tikai sem le ges sé get em lí tet ték. Ha az ada to -
kat a jogi és me ne dzse ri szem lé le tû mû kö -
dés ten gely e men tén cso por to sít juk, azt lát -

juk, hogy a ka pott át lag ér té kek – mind két
szin ten – in kább a jogi (bü rok ra ti kus) szem -
lé le tû mû kö dés hez (tör vé nyes mû kö dés,
nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te, szak -
sze rû ség, pár tat lan ság) áll nak kö ze lebb, mint
a me ne dzse ri szem lé let hez (szer ve ze ti kul -
túra fo lya ma tos meg úju lá sa, mun ka tár sak el -
kö te le zett sé ge/ön zet len sé ge, ér ték ala pú mû -
kö dés, ve ze tõk pél da mu ta tá sa). Az ér té kek
kö zöt ti kü lönb sé ge ket a 3. di ag ram szem lél -
te ti:

A di ag ram alap ján a vá lasz adók sa ját szer -
ve ze tük re a köz igaz ga tás egé szé nél lé nye ge -
sen jel lem zõbb nek ta lál ták a párt po li ti kai
sem le ges sé get, az át lát ha tó mû kö dést és a
pár tat lan sá got, míg a mun ka tár sak el kö te le -
zett sé gét/ön zet len sé gét mind két szin ten na -
gyon ha son ló an ítél ték meg.

A ka pott pont szá mo kat szer ve zet tí -
pus alap ján is vizs gál hat juk. A kér dõ ívek -
bõl há rom olyan cso por tot ké pez he tünk,
ame lyek min ta szá ma elég sé ges nek lát szik
a meg ala po zott kö vet kez te té sek le vo ná sá -
ra. Ezek a kor mány za ti szer vek (57 kér -
dõív), a he lyi ön kor mány za tok (49 kér dõ -
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2. di ag ram: A sa ját szer ve zet mû kö dé sé re vo nat ko zó át la gos pont szá mok
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ív), va la mint a rend- és hon vé del mi szer vek
(35 kér dõ ív).13 

A köz szol gá lat egé szé nek mû kö dé sé re
vo nat ko zó an az em lí tett há rom szerv tí pus -
ban fog lal koz ta tott vá lasz adók nak na gyon
ha son ló vé le mé nyük volt, az át la gok kis
szó rást mu tat tak. Az át lag ér té kek kö zöt ti
leg na gyobb kü lönb ség a nem zet kö zi kö -
telezettségek tel je sí té se (kor mány za ti szer -
vek: 7,49; rend- és hon vé del mi szer vek:
7,49; he lyi ön kor mány za tok: 6,69), va la -
mint az át lát ha tó mû kö dés (he lyi ön kor -
mány za tok: 5,72; rend- és hon vé del mi szer -
vek: 5,09;) meg íté lé sé ben ta pasz tal ható.
A ka pott ér té kek a he lyi ön kor mány za tok
kis nem zet kö zi ak ti vi tá sá val, illetve a rend-
és hon vé de lem mû kö dé sé re jel lem zõ bi zal -
mas in formá ci ók na gyobb ará nyá val ma -
gya ráz ha tók.

A sa ját szer ve zet re jel lem zõ ér té kek kö -
zött már né mi leg na gyobb kü lönb sé gek
mu tat koz tak a vá lasz adók vé le mé nyé ben.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a kor -
mányzati szer vek és a he lyi ön kor mány za -
tok át la gai nem tér nek el egy más tól jelen -
tõsen, eb ben ki vé telt csak a nem zet kö zi
 kötelezettségek tisz te le te je len t (kor mány -
za ti szer vek: 8,56; he lyi ön kor mány za tok:
7,63). Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy a kor -
mány za ti szer vek mun ká já ra je len tõs ha -
tással van nak az euró pai uni ós tag ság ból
ere dõ kö ve tel mé nyek (jog har mo ni zá ci ós
fel adatok, uni ós po li ti kák kal szük sé ges
össz hang meg te rem té se), de a kor mány -
za ti szer vek ak tí van részt vesz nek a nem -
zet kö zi szak mai szer ve ze tek mun ká já ban
is. Ezzel szem ben a he lyi ön kor mány za tok
nem zet kö zi kap cso la tai – a fen tebb ki fej tet -
tek sze rint – lé nye gé ben a test vér te le pü lé -
sek kel fenn tar tott kap csolatokra korlá -
tozódnak, ugyan ak kor eze ket ke vés bé a kö -
te le zett sé gek tel je sí té se, in kább az in for má -
lis, sze mé lyes kap cso la tok jel lem zik. 

13 A to váb bi elem zés bõl így ki ma rad tak a te rü le ti igaz ga -
tá si szer vek (23), az igaz ság szol gál ta tá si szer vek (11), a
füg get len ál lam ha tal mi szer vek (8), az egész ség ügyi in -
téz mé nyek (8), a fel sõ ok ta tá si szer vek (5), az egyéb
igaz ga tá si szer vek (5), va la mint azok a kér dõ ívek, ame -
lyek nél a szerv tí pus nem volt meg ál la pít ha tó (4).

3. di ag ram: A sa ját szer ve zet re és a köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó ér té kek kü lönb sé ge



A rend- és hon vé del mi szer vek ál lo má -
nyá ba tar to zó vá lasz adók ér ték íté le te több
kér dés ben el tért az elõbb em lí tett két ka te -
gó ria ese té ben ta pasz talt tól. A szer ve ze ti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sa a rend- és
hon vé del mi szer vek ese té ben lé nye ge sen
ke ve sebb pon tot (5,53) ka pott, mint a kor -
mány za ti szer vek (7,09), vagy akár a he lyi
ön kor mány za tok (6,82) kap csán. A rend-
és hon vé del mi szer vek mun ka tár sai ál tal
adott vá la szok át la gos pont szá mai ala cso -
nyab bak vol tak to váb bá az át lát ha tó mû kö -
dés (6,71), illetve a val lott el vek nek, ér -
tékeknek meg fe le lõ (ér ték ala pú) mû kö dés
(6,66) kap csán. Ez a ten den cia arra utal,
hogy a rend- és hon vé del mi szer vek mû kö -
dé sét job ban be ha tá rol ják a szi go rú jogi kö -
tött sé gek, ame lyek sta bil lá, de egy ben ru -
gal mat la nab bá is te szik a szer ve ze tet. Ta -
nul ság ként eb bõl annyi szûr he tõ le, hogy
az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti mû kö dés be ve -
ze té se kap csán in do kolt hang súly be li kü -
lönb sé get ten ni a rend- és hon vé del mi szer -

vek re, va la mint a köz szol gá lat más szer ve i -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ha tá ro -
zá sa kor. A ka pott ér té ke ket a 4. di ag ram
szem lél te ti.

Kor rup ció el le ni fel lé pés és in teg ri tás

A kér dõ ív har ma dik rész e a kor rup ci ó val
szem be ni fel lé pés, illetve az in teg ri tás ala pú
köz igaz ga tá si mû kö dés fel té te le i re kér de zett 
rá egyé ni, szer ve ze ti és a köz igaz ga tás egé sze 
vo nat ko zá sá ban. A ka pott ér té kek át la ga it
mu tat ja az 5. di ag ram. 

A vizs gált 10 kér dés re adott vá la szok ból az 
tû nik ki, hogy a vá lasz adók az in teg ri tás ala pú 
szer ve ze ti mû kö dés fel té te le it vizs gá ló kér dé -
sek re (21., 22., 23., 24., 25., 29.) – a 25. kér dés
kivéte lé vel – rend kí vül ma gas, jó val 8 pont fe -
let ti pont szá mo kat je löl tek be. A köz szol gá -
lat kor rup ció el le ni fel lé pé se kap csán biz ta tó
vissza jel zés, hogy a vá lasz adók el söp rõ több sé -
ge tar tot ta fon tos nak a köz igaz ga tás ha té kony
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4. di ag ram: A kor mány za ti szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint a rend- és hon vé del mi
szer vek mun ka tár sai ál tal a sa ját szer ve ze tük mû kö dé sé re adott pont szá mok át la ga



fel lé pé sét a kor rup ció ellen (9,82). Ki emel ke -
dõ nek te kint he tõ a ha té kony ság irán ti el kö te -
le zett ség pont szá ma (9,69) is, ame lyet a köz -
szol gá la ti tiszt vi se lõk rõl szóló tör vény kü lön
is ne ve sít. Bár a kér dõ ív má so dik ré szé ben ez a 
ka te gó ria kü lön nem sze re pelt, a ka pott ma gas 
pont szám azt jel zi, hogy az ér ték hi e rarchi á -
ban is elõ ke lõ he lyet fog lal el. 

A mun ka vég zés hez szo ro san nem kö tõ -
dõ, fe le lõs ség gel járó fel adat el vál la lá sa te -
kin te té ben az egyet ér tõk ará nya ma gas, de
ezen ér té kek hez ké pest ala cso nyabb (6,83)
volt. A 23. kér dés re adott vá la szok ma gas át -
la gos ér té ke arra hív ja fel a fi gyel met, hogy a
sza bá lyok to váb bi pon to sí tá sá val, egy ér tel -
mû vé té te lé vel je len tõ sen nö vel ni le het ne
a köz igaz ga tá son be lü li mun ka vég zés ha té -
kony sá gát. Erre – amint azt a 21. és 22. kér -
dés re adott vá la szok is mu tat ják – a mun ka -
tár sak ré szé rõl nagy az igény, ugyan ak kor a
ha té kony ság nö ve ke dés el ma ra dá sa oka i nak
fel tá rá sa to váb bi vizs gá la to kat igé nyel. 

Az eti kai vo nat ko zá sú kér dé sek (26., 27.,
28.) kap csán meg ál la pít ha tó, hogy a vá lasz -

adók ra összes sé gé ben nem jel lem zõ, hogy
mun ká juk so rán gyak ran bi zony ta la nok len -
né nek az er köl csi leg he lyes dön té sek vo nat ko -
zá sá ban. Ugyan ak kor – az el len té tes meg fo -
gal ma zá sú 26. kér dés re adott vi szony lag ma -
gas (2,76) ér ték alap ján – az sem ál lít ha tó, hogy 
ez a bi zony ta lan ság egy ál ta lán nincs je len
a köz szfé rá ban. Ha bár a be ér ke zett vá la szok
sze rint a köz szfé rá ban dol go zók túl nyo mó
több sé ge tel je sen tisz tá ban van az zal, hogy mi -
lyen eti kai kö ve tel mé nye ket tá maszt vele
szem ben az a szer ve zet, ahol dol go zik, 8,00-as
át lag pont szá mot ka pott az az ál lí tás, amely
sze rint a köz igaz ga tás jobb mû kö dés éhez
szük ség van eti kai kó dex re. Vagyis a vá lasz -
adók meg lá tá sa sze rint az eti ka kó dex szük -
séges a köz szol gá lat jobb mû kö dé sé hez,
ugyan ak kor e mel lett in do kolt olyan fó rum
vagy ta nács adó szerv lét re ho zá sa, amely elõ se -
gí ti az er köl csi leg he lyes dön tés meg ho za ta lát.

Sokat mon dó annak meg íté lé se, hogy a
köz igazgatási szer vek min dent meg tesz nek-e 
a kor rup ció vissza szo rí tá sa ér de ké ben. A vá -
la szok alap ján a kép nem egy ér tel mû en po zi -
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5. di ag ram: A kor rup ció el le ni fel lé pés, va la mint az in teg ri tás ala pú mû kö dés fel té te le i re adott
vá la szok át la gos pont ér té kei



tív, a ka pott pont szá mok át la ga (5,74) azt
mu tat ja, hogy a köz szol gá la tá ban dol go zók
sze rint a köz igaz ga tá si szer vek ré szé rõl az
ak ti vi tás e te rü le ten csak át la gos nak mond -
ha tó. Az ada tot a kor rup ció el le ni ha tá ro zott 
fellé pés fon tos sá gát tük rö zõ ered ménnyel
(9,82) össze vet ve azt lát juk, hogy bár a köz -
szol gá lat ban dol go zók fon tos nak tart ják
ugyan e té mát, a köz igaz ga tás ré szé rõl azon -
ban (egye lõ re) nem lát ják a cé lok el éré sé hez
szük sé ges el kö te le zett sé get.

A fen ti kér dé se ket szer ve zet tí pus sze rint
vizs gál va, az in teg ri tás ala pú mû kö dés felté -
teleire vo nat ko zó kér dé sek (21., 22., 23., 24.
25., 29.) te kin te té ben az át la gos pont szá mok 
magas nak te kint he tõ ek. A kor mány zati
szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a rend- és hon vé del mi szer vek te kin te té ben
ki sebb kü lönb sé get csak a sza bá lyok egy -
értel mû sé gét meg fo gal ma zott kér dés (23.)
kap csán le het ta lál ni (kor mány za ti szer vek:
8,46; he lyi ön kor mány za tok: 8,40; rend- és
hon vé de lem: 7,89). A ka pott ma gas pont szá -

mok itt arra utal nak, hogy a nem egy ér tel -
mû sza bá lyok igen je len tõs ne ga tív ha tás sal
van nak a mun ka vég zés re, vagyis a sza bá -
lyok egy ér tel mû vé té te lé vel a kor mány za ti
szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a rend- és hon vé de lem te rü le tén is je len tõ sen 
nö vel he tõ len ne a mun ka vég zés mi nõ ség e.

Ki emel ke dõ, hogy a vizs gált há rom ka te -
gó ria kap csán egyet ér tés van annak meg íté lé -
sé ben, hogy a köz igaz ga tás ha tá ro zot tan lép -
jen fel a kor rup ció ellen. A kér dés re adott ki -
e mel ke dõ en ma gas pont szá mok (kor mány -
za ti szer vek: 9,86; he lyi önkor mány za tok:
9,88; rend- és hon vé de lem: 9,83) azt mu tat -
ják, hogy a köz szol gá lat ban dol go zók – szerv -
tí pus tól füg get le nül – ki e mel ten fon tos nak
tart ják a kor rup ció el le ni ha tá ro zott fel lé -
pést. (6. di ag ram)

Az eti kai vo nat ko zá sú kér dé sek (26., 27.,
28.) elem zé se azt mu tat ja, hogy a kor mány -
za ti szer vek mun ka tár sai né mi leg job ban
tisz tában van nak a ve lük szem ben tá masz -
tott eti kai kö ve tel mé nyek kel, mint a he lyi
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6. di ag ram: A kor mány za ti szer vek, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint a rend-  és hon vé del mi
szer vek mun ka tár sai ál tal a kor rup ci ó val szem be ni fel lé pés, illetve az in teg ri tás ala pú

köz igaz ga tá si mû kö dés fel té te le i re vo nat ko zó an adott pont szá mok át la ga



ön kor mány za tok mun ka tár sai; összes sé gé -
ben az eti kai kö ve tel mé nyek is me re te igen
ma gas át la gos ér té ke ket mu tat. A kor mány -
za ti, va la mint a rend- és hon vé del mi szer vek 
mun ka tár sa i tól az in verz kér dés re ér ke zett
vá la szok (2,40, illetve 2,17) arra utal nak,
hogy kö rük ben rit káb ban for dul elõ az
erköl csileg he lyes dön tés mi at ti bi zony ta -
lan ság, míg ez job ban jel lem zõ a he lyi ön -
kor mány za tok nál dol go zók ra (3,20). En nek
vél he tõ en az az oka, hogy a kor mány za ti
szer vek nél dol go zók rit káb ban ke rül nek
köz vet len kap cso lat ba az ügy fe lek kel, így az 
eti kai di lem mák köre in kább a mun ka he lyi
vi szo nyok ra kor lá to zó dik. A rend- és hon vé -
de lem te rü le tén pe dig – az erõs tes tü le ti jel leg, 
a szi go rú hi e rar chia és elõ írá sok miatt – szû -
kebb az a sza bá lyo zat lan te rü let, ahol eti kai di -
lem mák for dul hat nak elõ. A he lyi ön kor -
mány za ti szer vek vi szont kö ze lebb, napi kap -
cso lat ban van nak az ügy fe lek kel, to váb bá az
ügy fél és a ba rát/ro kon/ is me rõs ka tegóriák 
is gyak ran egy be es nek, ami az ilyen dön té -
sek meg ho za ta la kor ne héz sé get je lenthet. 

Az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti mû kö dés
meg te rem té se vo nat ko zá sá ban biz ta tó kö -
rül mény, hogy a vá lasz adók igen fon tos nak
tar tot ták sa ját szer ve ze tük ha té kony mû kö -
dé sét (9,69). Ez a kér dõ ív nek a sa ját szer ve -
zet mû kö dé sé re vo nat ko zó kér dés cso port já -
val össze vet ve is fi gye lem re mél tó, mi vel
a szer ve zet mû kö dé sé re vo nat ko zó ér té kek
leg ma ga sabb ja, a tör vé nyes mû kö dés re vo -
nat ko zó is csak 8,57-es át la gos pont szá mot
ért el. A vá lasz adók – a vizs gált szerv tí pus tól 
füg get le nül – igen ma gas arány ban (9,49)
sze ret né nek köz re mû köd ni a szer ve zet mû -
kö dé sé nek ja ví tá sá ban. A 25. kér dés re adott
vá la szok ból pe dig az de rül ki, hogy a vá lasz -
adók igen je len tõs há nya da a mun ká já hoz
szo ro san nem kö tõ dõ, fe le lõs ség gel járó fel -
adat el lá tá sá ra is vál lal koz na. Ezen a té ren
a kor mány za ti szer vek mun ka tár sai né mi leg 
vál lal ko zóbb szel le mû ek (7,13), mint a he lyi 
ön kor mány za tok nál (6,63), va la mint a rend- 
és hon vé del mi szer vek nél dol go zók (6,60).

Az utol só, 30. kér dés re adott vá la szok
azon ban a köz igaz ga tás ban dol go zók ré szé -
rõl a köz igaz ga tás egé sze felé meg fo gal ma -

zott kri ti ka ként is ér tel mez he tõk. Az zal az
ál lí tás sal, mi sze rint a köz igaz ga tá si szer vek
min dent meg tesz nek a kor rup ció vissza szo -
rí tá sa ér de ké ben, a vá la szo lók alig ér tet tek
egyet, át la go san csak 5,74 pon tot adva rá.
A vá la szo kat szerv tí pus sze rint vizs gál va is
azt lát juk, hogy a he lyi ön kor mány za tok
mun ka tár sa i tól szár ma zó ada tok is csak alig
mu tat nak va la mi vel ked ve zõbb ké pet (6,10), 
míg a kor mány za ti és a rend vé del mi szer vek 
mun ka tár sa i tól ér ke zett vá la szok az át la got
in kább le fe lé húz zák (5,54, illetve 5,51). 

Összeg zés

A köz szol gá la tá ban dol go zók kö ré ben
vég zett kér dõ íves fel mé rés se gít sé gé vel pon -
to sabb ké pet kap ha tunk a köz szol gá la ti érté -
kekrõl, ezek egy más hoz való vi szo nyá ról,
va la mint a vá lasz adók eti ká val és kor rup ció
el le ni fel lé pés sel kap cso la tos vé le mé nyé rõl.
Ez kü lö nö sen a mos ta ni hely zet ben fon tos,
hi szen a köz igaz ga tás je len leg is át ala ku ló -
ban van, így a fel mé rés ezen át ala ku lá si fo -
lya mat ról, az ab ban köz vet le nül érin tett
mun ka tár sak szem szö gé bõl ad lát le le tet. 

A ka pott ada tok ki ér té ke lé se alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy a vizs gált köz szol gá la ti ér -
té kek köz tiszt vi se lõk ál ta li meg íté lé se nem
azo nos. Mind a köz igaz ga tás egé sze, mind
pe dig a sa ját szer ve zet vo nat ko zá sá ban ma -
gas ér té ke ket ka pott a tör vé nyes mû kö dés, a 
nem zet kö zi kö te le zett sé gek tisz te le te és a
szak sze rû ség. Mi vel ezek az ér té kek ha son ló 
vo ná so kat mu tat nak a klasszi kus ér te lem -
ben vett bü rok ra ti kus mû kö dés jel lem zõ i -
vel, meg ál la pít hat juk, hogy a vá lasz adók ér -
ték vá lasz tá sá ban erõ sen je len van nak a jogi
jel le gû köz szol gá la ti ér té kek, míg a me ne -
dzse ri szem lé le tet tük rö zõ ér té kek in kább a
lis ta má so dik fe lé ben he lyez ked nek el. A
köz igaz ga tás kor rup ci ó val szem be ni ellen -
álló ké pes sé gé nek gyen ge sé gé re utal, hogy
az eh hez kap cso ló dó ér té kek (ér ték alapú
mû kö dés, át lát ha tó mû kö dés, pár tat lan ság,
párt po li ti kai sem le ges ség) ala csony szin ten
van nak, így ezek erõ sí té se, fej lesz té se fel -
tétlenül szük sé ges. Kri ti kus nak csak a párt -
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po li ti kai sem le ges ség meg íté lé se (4,60) te -
kint he tõ, ami azt mu tat ja, hogy a vá lasz -
adók sze rint ez in kább nem jel lem zõ a köz -
igaz ga tás egé szé nek mû kö dé sé re.

A vá la szok ból az is ki de rül, hogy a sa ját
köz igaz ga tá si szerv mû kö dé sé vel kap csolat -
ban sok kal ked ve zõb bek a vé le mé nyek,
mint a köz szol gá lat egé szé re vo nat ko zó an.
A vá lasz adók kü lö nö sen a párt po li ti kai sem -
le ges ség, az át lát ha tó mû kö dés és a pár tat lan -
ság te kin te té ben lát ták lé nye ge sen jobb nak
sa ját szer ve ze tü ket a köz szol gá lat egé szé nél,
ami azt mu tat ja, hogy meg lá tá suk sze rint sa -
ját szer ve ze tük lé nye ge sen job ban ké pes el -
len áll ni a kor rup ció je len tet te koc ká za tok -
nak, mint a köz igaz ga tás egé sze. Ez a meg ál -
la pí tás kü lö nö sen a szer ve ze ti mû kö dés re
kon cent rá ló in teg ri tás me nedzs ment esz kö -
zök jö võ be ni al kal ma zá sa vo nat ko zá sá ban
te kint he tõ biz ta tó nak. 

Az ada tok szer ve zet tí pus sze rin ti elem zé -
sé ben mar káns kü lönb sé get nem ta pasz ta -
lunk ab ból a szem pont ból, hogy a vá lasz adó 
a kor mány za ti szer vek, a he lyi ön kor mány -
za tok, vagy a rend- és hon vé del mi szer vek
mun ka tár sa-e. Né hány to vább gon do lan dó,
az in teg ri tás ala pú szer ve ze ti kul túr a el ter -
jesz té se szem pont já ból fon tos meg ál la pí tást
te he tünk, és bi zo nyos ten den ci ák ra uta ló je -
lek is van nak, azon ban a kis el té ré sek és a
min ták ala csony szá ma nem te szi le he tõ vé
az ered mé nyek bõl messze me nõ következ -
tetések le vo ná sát. 

A kor rup ció el le ni fel lé pés re és az in teg ri -
tás ala pú köz igaz ga tá si mû kö dés meg te rem -
té sé re vo nat ko zó vá la szok azt mu tat ják,
hogy a „klasszi kus” köz igaz ga tá si ér té kek
mel lett a köz igaz ga tás ban dol go zók kö ré -
ben erõs fe le lõs ség ér zet és ten ni aka rás is él.
Ki e mel ke dõ en ma gas pont szá mot ka pott a
saját szer ve zet ha té kony mû kö dé se, vala -
mint a szer ve ze ti mû kö dés ja ví tá sá ban való
sze mé lyes köz re mû kö dés. Meg lá tá sunk sze -
rint ez az igény azon ban nem kap tág te ret a
szer ve ze ti mû kö dés ben, amit a szer ve ze ti
kul túr a fo lya ma tos meg úju lá sá ra adott ér té -
kek át la ga is je lez. Ugyan csak a nem ki elé gí -
tõ el kö te le zett ség re utal a köz igaz ga tá si szer -
vek kor rup ció vissza szo rí tá sá ban ta nú sí tott
ak ti vi tá sát ér té ke lõ adat, ami kü lönösen a
kor rup ció el le ni ha tá ro zott fel lépés sel egyet -
ér tõ vá lasz adók ma gas érté kei vel össze ha -
son lít va fel tû nõ.  

A vá la szok ból az de rül ki, hogy a vá lasz -
adók dön tõ több sé ge tisz tá ban van az zal,
hogy mi lyen eti kai kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel nie a szer ve zet ben, ugyan ak kor je -
len tõs nek mond ha tó azon vá la szo lók szá ma, 
akik sze rint a köz igaz ga tás jobb mû kö dé sé -
hez eti kai kó dex re van szük ség. A köz igaz ga -
tás ha té ko nyabb mû kö dé sé hez – amely ki -
emelkedõen fon tos ér ték ként je le nik meg a
vá la szok ban – ezek mel lett a sza bá lyok egy -
ér tel mû vé té te le, va la mint az er köl csi kö ve -
tel mé nyek ér tel me zé sét se gí tõ rend szer ki -
ala kí tá sa le het in do kolt.

Köz szol gá la ti ér té kek és in teg ri tás – kér dõ íves fel mé rés
a köz szol gá lat ban dol go zók kö ré ben

A fel mé rés ered mé nye it össze gez ve meg ál la pít hat juk, hogy a köz szfé ra je len le gi mû kö dé se
– a vá lasz adók meg lá tá sa sze rint – nem min den ben fe le l meg a val lott el vek nek és ér té kek nek.
A köz igaz ga tás egé szé ben és a vá lasz adók sa ját szer ve ze té ben egy aránt a „klasszi kus”, jogi jel le gû
köz igaz ga tá si ér té kek a do mi nán sak, míg a me ne dzse ri szem lé let mód hoz kö tõ dõ ér té kek – bár je -
len van nak – ke vés bé jel lem zõ ek. Annak ér de ké ben, hogy a köz igaz ga tás fel tud ja sza ba dí ta ni a
mun ka tár sak el kö te le zett sé gé ben, ön zet len sé gé ben rej lõ erõ for rá so kat, és ha té ko nyab bá tud jon
vál ni mû kö dé sé ben és a kor rup ció el le ni fel lé pés ben, a köz igaz ga tás át ala kí tá sa so rán na gyobb
hang súlyt kell he lyez ni a szer ve ze ti kul túr a for má lá sá ra, va la mint a szem lé let mód és a szer ve zet át -
ala kí tá sát le he tõ vé tevõ in teg ri tás me nedzs ment esz kö zök al kal ma zá sá ra. Re mé nye ink sze rint fel -
mé ré sünk hoz zá se gít a köz szfé rá ban dol go zók ál tal val lott ér té kek jobb meg is me ré sé hez, va la mint 
hoz zá já rul a szük sé ges meg úju lás, kul tú ra vál tás szak mai meg ala po zá sá hoz. 



CSALLÓ KRISZTINA

Újabb ál lo más
a köz igaz ga tás
át ala kí tá sá ban:
a já rá si hi va ta lok

(Tu dó sí tás a 2012. má jus 24-én le zaj lott
Or szá gos Ön kor mány za ti és Köz igaz ga tá si
Kon fe ren ci á ról)

A Te ügyed: Já rá si Hi va ta lok cím mel
 került meg ren de zés re má jus 24-én az Or -
szá gos Ön kor mány za ti és Köz igaz ga tá si
Kon fe ren cia, amely nek ke re té ben a hall-
ga tó ság so ra i ban he lyet fog la ló ön kor -
mány za ti po li ti ku sok és szak em be rek elsõ
kéz bõl, a dön tés ho zók tól ér te sül het tek
a já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sá val, va la mint az 
új ön kor mány za ti szer ve zet- és fel adat rend -
szerrel kap cso la tos kor mány za ti tö rek vé -
sek rõl.

A kon fe ren cia szak mai part ne re, a TÖOSZ
kép vi se le té ben Schmidt Jenõ el nök nyi tot ta
meg a kon fe ren ci át, han got adva annak a vé -
le mé nyé nek, mi sze rint a rend szer vál tás óta
most elõ ször si ke rül a he lyi ön kor mány za -
tok vo nat ko zá sá ban együtt moz gat ni, vál toz -
tat ni a struk tú rát, a fel ada tot és a fi nan szí ro -
zást. Meg lá tá sa sze rint szük ség van a rend szer 
át ala kí tá sá ra még ak kor is, ha a for rás ki vo ná -
sok el le né re a rend szer máig meg õrizte mû -
kö dõ ké pes sé gét, a he lyi ön kor mány za tok nál 
dol go zók fel ké szült sé gé nek kö szönhetõen.

Gon do lat éb resz tõ nek szánt elõ adá sá ban
Ta nács Zol tán, az IFUA Hor váth & Part -
ners ta nács adó cég kép vi se le té ben rá mu ta -
tott, hogy csak azt a fenn tart ha tó át ala kí tást
ér de mes vég re haj ta ni, amely nek az ered mé -
nyei meg õriz he tõk. A he lyi ön kor mányza -
tok gaz dál ko dá sá val kap cso la tos alap ve tõ
prob lé ma ként annak in put ori en tált jel le gét
emel te ki, sze rin te ehe lyett olyan feladat -
alapú gaz dál ko dás meg va ló sí tá sa szüksé ges,

amely üzem gaz da sá gi szem lé le tû, tel je sít -
mény ala pú, out put ori en tált, a va lós telje -
sítményt és költ sé ge ket ve szi fi gye lem be.
A rend szer át ala kí tá sá nak si ke re ér de ké ben
fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a vo nat ko zó
jog sza bá lyok meg al ko tá sát kö ve tõ en a po li -
ti kai fi gye lem óha tat la nul csök ken, bár ek -
kor a fo lya mat nak még ko ránt sincs vége,
szük sé ges a rész le tek ki dol go zá sa. Az új sza -
bá lyok be ve ze té se után me rül nek fel a gya -
kor la ti prob lé mák, eze ket or vo sol ni kell, és
fon tos a fe lül rõl le fe lé irá nyuló fo lya mat -
szem lé let.

A kon fe ren cia elsõ rész e a köz igaz ga tá si
struk tú ra és fel adat rend szer át ala kí tá sá hoz
kap cso ló dott, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi 
Mi nisz té rium kép vi se le té ben Zöld-Nagy
Vik tó ria he lyet tes ál lam tit kár a já rá si hi va ta -
lok ki ala kí tá sá ról és bel sõ rend sze ré rõl be -
szélt. A já rá sok vo nat ko zá sá ban el ké szült és
az Or szág gyû lés elé be nyúj tás ra ke rült a tör -
vény ja vas lat,1 a kon cep ci o ná lis, a le ha tá ro lá -
si, il le té kes sé gi kér dé sek, fel adat- és ha tás kö -
rök tisz tá zód tak, de to váb bi szak mai pár be -
széd út ján még min dig ala kít ha tó a rend szer. 
El mond ta, hogy a já rá sok ki ala kí tá sa annak
a köz igaz ga tá si re form nak a szer ves rész e,
amely a köz pon ti igaz ga tás át ala kí tá sá val in -
dult, majd érin tet te a te rü le ti ál lam igaz ga tá si 
szer ve ket és a me gyei ön kor mány za to kat is. 
A 2011 szep tem be ré ben el ké szült kor mány -
ha tá ro zat2 meg ha tá roz ta a já rá sok kialakí -
tásának alap ve tõ szem pont ja it. A Kormány
a Hét fa Ku ta tó in té zet meg ál la pí tá sa i ra tá -
maszko dott, amely egy iden ti tás ala pú já -
ráskialakítás vizs gá la tán ala pult, így ke rült
sor több mo dell ki dol go zá sá ra. A tisz tán
iden ti tá sa la pú meg kö ze lí tés 20-25 km-es
von zás kör ze tet je len tett vol na, ami nem fed -
te tel je sen a kor mány za ti szán dé kot. Ezt kö -
ve tõ en ke rült sor a kér dés „ál lam igaz ga tá si
szem üve gen” ke resz tül tör té nõ vizs gá la tá -
ra, mint hogy egy funk ci ós já rás ról be szé lünk

1 T/6590. sz. tör vény ja vas lat a já rá sok ki ala kí tá sá ról, va la -
mint egyes ezzel össze füg gõ tör vé nyek mó do sí tá sá ról
(lap zár tánk kor ki hir de tés elõtt álló).

2 1299/2011. (IX. 1.) Korm. ha tá ro zat a já rá sok ki ala kí tá sá -
ról.



(a já rás nem ön kor mány za ti, ki zá ró lag ál -
lam igaz ga tá si szint, el len tét ben a ki stér ség -
gel, ami a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ré -
vén az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kör -
gya kor lás szín te re is). Meg vizs gál ták, hogy
me lyek azok a te le pü lé sek, ame lyek je len leg
is el lát nak ál lam igaz ga tá si funk ci ót, és já rás -
szék hely nek al kal ma sak. A kormányhatá -
rozat ez alap ján már 30 km-es sza bályt rög -
zít mint a já rás szék hely és a leg tá vo lab bi
 járáson be lü li te le pü lés kö zöt ti leg na gyobb
tá vol sá got. Ez ön ma gá ban még nem in do -
kol ná 168 já rás lét re ho zá sát, azon ban a tár -
sa dal mi szo ká so kat, köz le ke dé si inf ra struk -
tú rát is fi gye lem be kell ven ni (ez a já rá sok
kö zött la kos ság szám ban és te rü let ben is je -
len tõs el té ré sek hez ve ze tett). To váb bi szem -
pont, hogy a já rás me gye ha tárt nem metsz -
het, illetve le he tõ ség sze rint a más tí pu sú ál -
lam igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek il le -
té kes sé gi te rü le té vel is szink ron ba kell hoz -
ni a já rá so kat. Cél a meg lé võ ügy in té zé si
hely szí nek le he tõ ség sze rin ti meg tar tá sa is,
ügy in té zés te hát nem csak a já rás szék he lyen
tör té nik majd, ha nem lesz nek má sod la gos és 
har mad la gos hely szí nek is. A he lyi ön kor -
mány za to kat a já rá sok ki ala kí tá sá val kap -
cso la to san leg in kább fog lal koz ta tó prob lé -
ma, mi sze rint a kö zös ön kor mány za ti hi va -
ta lo kat úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a kö zös
ön kor mány za ti hi va tal ban részt vevõ köz sé -
gi ön kor mány za tok egy já rá son be lül he -
lyez ked je nek el.3 Erre hi vat ko zás sal több te -
le pü lés kér te, hogy má sik já rás hoz kerül -
hessen. A já rá sok szék he lyét és il le té kes sé -
gi te rü le tét nem tör vény, ha nem kormány -
rendelet fog ja meg ha tá roz ni, ez ru gal mas sá -
got biz to sí t az eset le ges, ké sõbb szük sé ges -
sé váló mó do sí tá sok hoz. A kép vi se lõ-tes tü -
let kez de mé nye zé sé re a Kormány dön té sé -
vel le het majd át ke rül ni egyik já rás ból a má -
sik ba, de a he lyet tes ál lam tit kár nem zár ta ki 
az új ön kor mány za ti tör vény mó do sí tá sá -
nak le he tõ sé gét sem. 

A já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sa kap csán az
ön kor mány za ti, illetve ál lam igaz ga tá si fel -
adat- és ha tás kö rök szer ve ze ti szét vá lasz tá sa 
volt a cél, azaz a je len leg jegy zõi hatás kör-
ben lévõ ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
rök teljes egé szé ben át ke rül tek vol na a já rá -
si hi va ta lok hoz, így meg szün tet ve azt a ket -
tõs funk ci ót, amely a jegy zõt je len leg egy -
részt a he lyi ön kor mány zat hoz (dön tés-elõ -
ké szí tés ben, vég re haj tás ban való rész vé tel),
másrészt ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
rök cím zett je ként az ál lam igaz ga tás hoz köti. 
A gya kor lat ban azon ban sok az olyan ál -
lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kör, amely hez 
ön kor mány za ti mér le ge lé si, illetve sza bá -
lyo zá si jog kör kap cso ló dik, te hát a vég re -
haj tás te kin te té ben az ön kor mány za ti mû -
kö dés hez köt he tõ. Így a vég sõ kon cep ció
sze rint egyes ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha -
tás kö rök a jegy zõ nél ma rad nak (pl. he lyi -
adó-igaz ga tás, épí tésü gyi ha tó sá gi ügyek,
hagya téki el já rás, bir tok vé de lem, anya köny -
vi ügy in té zés, ipa ri-ke res ke del mi engedé -
lye zés, par lag fû vel kap csolatos fel ada tok).
A szo ciá lis igaz ga tás te rü le tén osz tott fel -
adat- és ha tás kö rök lesz nek, az ala nyi jo gon
járó (mér le ge lést, he lyi sza bá lyo zást nem
en ge dõ) szo ciá lis el lá tá sok a já rá si hi va tal,
míg a töb bi ügy a jegy zõ ha tás kö ré be ke rül.
Tel jes kö rû en a já rá si hi va ta lok fel adat- és
ha tás kö re lesz töb bek kö zött a gyám ha tóság, 
gyer mek vé de lem te rü le te, az okmányok -
kal, ál lam i nyil ván tar tá sok kal, adat bá -
zisok kal kap cso la tos fel ada tok (jegy zõ nél
ma ra dó ügyek hez on li ne hoz zá fé rés sel), az
ide gen ren dé szet, a me ne kült ügy, a hon vé -
de lem (a He lyi Vé del mi Bi zott ság ve ze tõ je a
já rá si hi va tal ve ze tõ je lesz, az zal hogy a pol -
gár mes ter pol gá ri vé del mi, ka taszt ró fa vé del -
mi, hon vé del mi fel ada tai meg ma rad nak). 

A kö vet ke zõ téma a sze mély zet kérdés -
köre volt. A já rá sok hoz át ke rü lõ ál lam igaz -
ga tá si ügyek ben el já ró köz tiszt vi se lõk kor-
mány tiszt vi se lõ ként a já rá si hi va ta lok ban
ke rül nek fog lal koz ta tás ra, a tör vény ja vas lat
erre ga ran ci át nyújt, ki vé telt csak az je len t,
ha az adott köz tiszt vi se lõ nem fe le l meg a
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek (a jog vi szo -
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nyuk eb ben az eset ben sem szû nik meg a
tör vény ere jé nél fog va).

Szer ve ze tét te kint ve a já rá si hi va tal a fõ vá -
ro si és me gyei kor mány hi va tal hoz ha son ló -
an törzs hi va tal ból és szak igaz ga tá si szer vek -
bõl áll. Já rá si szak igaz ga tá si szerv nek fog nak 
mi nõ sül ni töb bek kö zött a kör ze ti földhi -
vatalok, a vá ro si mun ka ügyi köz pon tok, a
nép egész ség ügyi szak igaz ga tá si szer vek (va -
ló szí nû leg a gyám hi va ta lok is). A já rá si hi va -
ta lok ál ta lá nos el sõ fo kú, míg a fõ vá ro si és
me gyei kor mány hi va ta lok ál ta lá nos má sod -
fo kú ha tó ság ként mû köd nek. To váb bi szer -
ve ze ti kér dés fa kad ab ból a kormányhatá -
rozatban le fek te tett alap elv bõl, mi sze rint a
je len le gi ügy in té zé si hely szí ne ket le he tõ ség
sze rint meg kell tar ta ni. A je len leg ok mány-
irodát mû köd te tõ te le pü lé se ken ke rül nek
vár ha tó an ki ala kí tás ra a kor mány ab la kok
2013. év vé gé tõl, ame lyek szá ma kö rül be lül
a két sze re se a já rás szék he lyek szá má nak. Itt
a já rá si hi va ta li ügyek ben az ügy in té zés, de
lega láb bis az ügy in dí tás biz to sí tott lesz. A te-
lep ülé si ügy se gé dek rend szer e még ki ala kí -
tás alatt van, azon te le pü lé sek lesz nek eb ben
érin tet tek, ahol je len leg ok mány iro da nem
mû kö dik, de a pol gár mes te ri hi va ta li ügy in -
té zés ke re té ben fo gad ják a ké rel me ket.

Az inf ra struk tú ra vo nat ko zá sá ban az ere -
deti hez ké pest kon cep ci o ná lis vál toz tatás
tör tént a tör vény ja vas lat ban. A ko ráb bi el -
kép ze lés sze rint a nem ze ti va gyon ról szóló
tör vény4 alap ján az át ke rü lõ fel adat tal együtt
a tel jes ka pa ci tás (va gyon, in gó-in gat lan tu -
laj don) ál lam i tu laj don ba ke rült vol na. A je -
len le gi kon cep ció sze rint az ön kor mány za -
tok tól a já rá si hi va ta lok hoz ke rü lõ fel adat -
hoz kap cso ló dó va gyon ele me ket az ön kor -
mány zat az ál lam in gye nes hasz ná la tá ba adja.
Amennyi ben több in gat lan is ren del ke zés re
áll a já rá si hi va tal el he lye zé sé re, úgy az ön -
kor mány zat ké ré sé re az in gat lan ál lam i tu -
laj don ba adá sá ra is van le he tõ ség.

Zá rás ként a he lyet tes ál lam tit kár ki emel -
te, hogy a 2013. ja nu ár 1-jei idõ pont nem ki -

zá ró lag a já rá si hi va ta lok fel ál lí tá sá nak dá tu -
ma, ha nem a he lyi ön kor mány za to kat érin -
tõ en ek kor tól ke rül sor az ön kor mány za -
tok fel adat rend szer ének át ala kí tá sá ra, a kö -
zös ön kor mányzati hi va ta lok fel ál lí tá sá ra, a
köz ok ta tás át szer ve zé sé re, amely lé pé se ket
egy szer re, együtt kell ter vez ni. 

Az el hang zot tak alap ján szá mos kér dés
me rült fel a gya kor ló ön kor mány za ti szak -
em be rek ben, töb bek kö zött ja vas lat hang -
zott el a jegy zõ nél ma ra dó ál lam igaz ga tá si
ha tás kö rök vo nat ko zá sá ban annak tör vé nyi 
szin ten tör té nõ rög zí té sé re, hogy e kör ben
a mun kál ta tói jo got gya kor ló pol gár mes ter
ál tal a jegy zõ ne le gyen uta sít ha tó. Kér ték az 
át adás-át vé tel ala pos meg szer ve zé sét, a vég -
rehaj tá si sza bá lyok rész le tes ki dol go zását
(meg em lít ve a sza bály sér té si ügyek át adá sá -
nál szer zett rossz ta pasz ta la ta i kat), to váb bá
konk rét pél dák hang zot tak el az il le té kes sé -
gi te rü le tek össze han go lá sá nak szük sé ges sé -
gé rõl, a kö zös ön kor mány za ti hi va ta lok lét -
re ho zá sá nak ne héz sé ge i rõl. 

A he lyi ön kor mány za ti szer ve zet- és fel -
adat rend szer át ala kí tá sa állt Tál lai And rás, a
Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány za ti ál lam -
tit ká ra mon da ni va ló já nak kö zép pont já ban.
Az át ala kí tás jól ha la d, bi zo nyít ja ezt az el fo -
ga dott új ön kor mány za ti tör vény. A je len le -
gi hát tér mun ka a kö zös ön kor mány za ti hi -
va ta lok szak mai fel té te le i nek meg te rem té se, 
illetve a fel adat fi nan szí roz ási rend szer rész-
le te i nek kidolgozása körül zajlik, amelynek
az eredménye õszre várható.

Ki emel te, hogy a rend szer vál tás kor a de -
mok ra ti kus mû kö dés ga ran ci á i ra, a szé les
körû au to nó mia biz to sí tá sá ra ke rült a hang -
súly, emi att hát tér be szo rul tak a gaz da sá gos -
sá gi, ha té kony sá gi és szak mai szem pon tok.
A fel ada tok mennyi sé gi bõ vü lé se mel lett a
helyi ön kor mány za tok moz gás te re az el -
múlt húsz év ben egy re szû kült, a finanszí -
rozás csök kent. A bel sõ el lent mon dások,
mû kö dé si za va rok mel lett az ál lam i sze rep -
vál la lás nem tisz tá zó dott, a nagy el lá tó rend -
sze rek re form ja el ma radt, ez elsõ kör ben
 vagyonfeléléshez (a va gyon ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé te le ket az ön kor mány za tok a
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mû kö dés re for dí tot ták), majd a 2005. év tõl
je len tõs mér té kû ela dó so dás hoz ve ze tett, fõ -
ként a köt vény ki bo csá tá sok ré vén. 

Az ön kor mány za ti rend szer struk tu rá lis
prob lé má ját az el ap ró zó dott te le pü lés szer -
ke zet ben, a tár su lá si rend szer hiányosságai -
ban (a tár su lá sok lét re ho zá sá nak ál lam i pénz-
ügyi ösz tön zé sé vel épp a tár su lás ban tör té -
nõ fel adat el lát ás gaz da sá gos sá ga enyé szik el), 
a me gyei ön kor mány za tok re la tív erõtlen -
ségében és esz köz te len sé gé ben, in téz mény -
fenntar tó sze re pé ben, to váb bá a fõ vá ros és
ke rü le tei kö zöt ti éssze rût len munkamegosz -
tásban lát ja. Mû kö dé si ne héz sé ge ket oko -
zott az ön kor mány za ti, illetve ál lam i fel adat-
és ha tás kö rök szin te át te kint he tet len rend -
szer e, az egyes ön kor mány za ti szin tek kö -
zötti pár hu za mos sá gok a fel adat el lá tás ban,
a jegy zõk ál tal gya ko rolt ál lam igaz ga tá si ha -
tás kö rök túl zott mennyi sé ge. A gaz da sá gi
prob lé mák kö zött ki emel te az el avult, bo -
nyolult nor ma tív fi nan szí ro zá si rend szert, a
va lós igé nye ket nem tük rö zõ fej lesz té si le he -
tõ sé ge ket, a szank ci ó nél kü li sé get az el len õr -
zé si rend szer ben, az adós ság ren de zé si el já rá -
sok sza bá lyo zat lan sá gát és a meg elõ zés re tö -
rek vés hi á nyát, mely té nye zõk kö vet kez té -
ben a rend szer fo lya ma to san hi ányt ter mel,
az ela dó so dott ság nö ve ke dett (2005–2010 kö -
zött négy sze re sé re nõtt).

Az ön kor mány za ti rend szer megújí tá sá -
nak súly pon ti ele mei kö zött elsõ helyen
emel te ki az ál lam i és az ön kor mány za ti
 feladatok új ra sza bá lyo zá sát, az önkormány -
zati fel adat- és ha tás kö rök dif fe ren ci ál tabb
meg ha tá ro zá sát. Az ok ta tás ügy te rü le tén be -
lül az óvo dai ne ve lés to vább ra is ön kor mány -
za ti fel adat lesz, az al só- és kö zép fo kú ok ta tás
ál lam i fel adat tá vá lik. A pe da gó gu sok fi ze té -
se, a szak mai fel ada tok el lá tá sa és finanszí -
rozása ál lam i kéz be ke rül, a fel adat hoz kap -
cso ló dó in gó- és in gat lan va gyon önkormány -
zati tu laj don ban ma rad, az ön kor mány za to -
kat ter he li az ok ta tá si épü le tek fenn tar tá sa,
mû köd te té se. Az egész ség ügyi el lá tás te rén
2012. ja nu ár 1. nap já val már meg tör tént a fõ -
vá ro si és me gyei egész ség ügyi in téz mé nyek
ál lam i tu laj don ba kerü lése, 2012. má jus 1.

nap já val ke rült sor a te le pülési fek võ be teg-
szak el lá tás át vé te lé re, 2013. ja nuár 1. nap já -
val a já ró be teg-szak el lá tás is ál lam i fel adat
lesz. Az ön kor mány za tok ál tal el lá tan dó kö -
te le zõ fel adat ma rad az egész ség ügyi alap el -
lá tás kö ré ben a há zi or vo si, gyer mek or vo si,
fog or vo si el lá tás, a vé dõ nõi szol gá lat mû -
köd te té se, illetve az or vo si ügye let. Az ál -
lam igaz ga tá si fel ada tok kap csán vissza utalt
az elõ zõ elõ adás ban el hang zot tak ra. A ka -
taszt ró fa vé de lem te rü le tén a tûz ol tó sá gok át-
vé te lé re ke rült sor 2012. ja nu ár 1. nap já val.
A szo ciá lis el lá tá sok nagy ré szé nek vo nat ko -
zá sá ban még nem ke rült sor dön tés ho za tal -
ra, ki vé tel ez alól az ápo lá si díj és az idõs ko -
rú ak já ra dé ka, ezek a já rá si hi va ta lok ha tás -
kö ré be ke rül nek. 

Az ön kor mány za ti re form má sik nagy te -
rüle te a fi nan szí ro zás át ala kí tá sa. A forrás -
orientált rend szert a fel adat fi nan szí roz ás vált -
ja fel 2013. ja nu ár 1. nap já tól, amely a fel adat
nagy sá gá val ará nyos for rás biz to sí tá sát je len ti. 
E for rá sok fel hasz ná lá sa kö tött, az ön ként
vál lalt fel ada tok el lá tá sa csak a sa ját be vé te lek
ter hé re tör tén het. Emel lett az ál lam ki egyen -
lí tõ rend sze re ket mû köd tet majd. Az ál lam az 
új ön kor mány za ti tör vény ben húsz pont ban
fel so rolt fel ada tok hoz5 ren de li hoz zá a konk -
rét for rást. Ez egé szül ki a pol gár mes te ri
vagy kö zös ön kor mány za ti hi va tal fenn tar -
tá sá nak fi nan szí ro zá sá val, to váb bá az adós -
ság szol gá lat tal. A fel adat fi nan szí roz ás be ve -
ze té sé vel át ala kul a he lyi adó be vé te lek rend -
szer e is. Min den va ló szí nû ség sze rint a fel -
adat át cso por to sí tás el le né re to vább ra is a he -
lyi ön kor mány za to kat fog ja meg il let ni az
ipar ûzé si adó be vé te le. El len ben a je len ál lás
sze rint sem a gép jár mû adó, sem a sze mé lyi
jö ve de lem adó be vé te lé nek 8 szá za lé ka nem
ma rad az ön kor mány za tok nál. A he lyi adó
be vé te lét a fel adat fi nan szí roz ás nál fi gye lem -
be fog ják ven ni, a fel adat el lá tá sát te hát két
for rás ból kell biz to sí ta ni: az ál lam i feladat -
finanszírozásból és a fel adat ra le bon tott he -
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lyi adó össze gé bõl. Az ön kor mány za ti költ -
ség ve tés ben en nek megfele lõen a 2013. évre
már nem ter vez he tõ mû kö dé si hi ány. 

Az ön kor mány za ti át ala kí tás har ma dik
fon tos te rü le te a kö te le zett ség vál la lá sok sza -
bá lyo zá sa.6 A sta bi li tá si tör vény7 és a kap -
cso ló dó kor mány ren de let8 ha tály ba lé pett,
e jog sza bá lyok a Kormány elõ ze tes hozzá -
járulását kö ve te lik meg a he lyi önkormány -
zatok adós sá got ke let kez te tõ ügy le te i hez.
A Kormány hoz zá já ru lá sa nél kül elõ fi nan -
szí roz ha tó az euró pai uni ós pá lyá za ti ön -
rész, fel ve he tõ re or ga ni zá ci ós hi tel, illet ve
éven be lü li lik vid hi tel, fo lyó szám la hi tel.
Tulaj don kép pen a hosszú távú hi tel felvé -
telhez, a fej lesz té si for rá sok biz to sí tá sá hoz
szük sé ges a Kormány hoz zá já ru lá sa. A már
meg lé võ ön kor mány za ti adós ság ál lo mány
ke ze lé sén még dol go zik a kor mány zat, biz -
tosí ték kell a he lyi ön kor mány za tok nak,
de a bank i szek tor nak is, fon tos szem pont
a sza bá lyok ki ala kí tá sá nál az igaz sá gos ság,
hogy ne ré sze sít sék elõny ben a fe le lõt le nül
gaz dál ko dó ön kor mány za to kat.

A he lyi ön kor mány za tok re form já nak ne-
gye dik súly pon ti ele me a pol gár mes te ri hi -
va ta lok át ala kí tá sa, a kö zös ön kor mány za ti
hi va ta lok lét re ho zá sa, illetve az új tár su lá si
rend szer. A kö zös ön kor mány za ti hi va ta -
lok ese té ben nem új in téz mény rõl van szó, a 
he lyi ön kor mány za tok két har ma da ma is
kör jegy zõ sé gek be tö mö rül ve lát ja el hi va ta li 
fel ada ta it. A kö zös ön kor mány za ti hi va ta -
lok lét re ho zá sa nem je len ti a részt vevõ ön -
kor mány za tok nál a hi va ta li ügy in té zés meg -
szün te té sét, ügy fél szol gá lat min den te le pü -
lé sen mû köd ni fog. A tár su lá sok kap csán az
ön kor mány za ti ál lam tit kár ki emel te, hogy
je len ál lás sze rint nem lesz nek kö te le zõ tár -

su lá sok9 (bár a szo ciá lis tör vény na pi ren den
lévõ mó do sí tá sa al kal má val sor ke rül het
ilyen kö te le zõ sza bá lyo zás ra), min den tár -
sulás ba tö mö rült he lyi ön kor mány zat nak
a vo nat ko zó ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sé -
tõl10 szá mí tott hat hó na pon be lül dön te nie
kell a tár su lá sa i nak jö võ jé rõl, akár vál to zat -
lan for má ban to vább mû köd het nek, ha az új 
tör vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe lel nek.11

Az ötö dik nagy hord ere jû vál to zás a tör vé -
nyes sé gi fel ügye le ti rend szer, az erre vo nat -
ko zó sza bá lyok12 2012. ja nu ár 1. nap já val
már ha tály ba lép tek, így a he lyi ön kor mány -
za tok már meg sze rez het ték az elsõ ta pasz ta -
la to kat. 

Kér dés re vá la szol va, az ön kor mány za ti
ál lam tit kár el mond ta, hogy a 2013. ja nu ár 1. 
napjá val fel ál lí tan dó új pol gár mes te ri hi -
vatal zö mé ben a ko ráb bi hi va tal jog utód ja
lesz, a konk rét tör vé nyi sza bá lyo zás a költ -
ség ve tést meg ala po zó ún. sa lá ta tör vény ben
vár ha tó. Szó esett ar ról is, hogy egyes he lyi
ön kor mány za tok szá má ra az or vo si ügye -
let meg szer ve zé se nagy gon dot je len t, ezért
a kor mány zat meg fon tol ja, hogy az or vo si
ügye let is ál lam i fel adat le gyen, de amennyi -
ben ön kor mány za ti fel adat ma rad, azt a fel -
adat fi nan szí roz ás nál fi gye lem be kell ven ni. 
Szin tén fog lal koz tat ja az ön kor mány za ti
dön tés ho zó kat, hogy a já ró be teg-szak el lá tó
in téz mé nyek át vé te lé vel együtt a beruhá -
zási hi tel ál lo mány át vé te lé re is sor ke rül-e.
Konk rét vá lasz a kér dés re nem hang zott el,
de mint hogy a már le zaj lott át vé te lek ese tén
így tör tént, ez a ké zen fek võ. A fel adat fi nan -
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6 Az Alap tör vény 34. cikk (5) be kez dé se ki mond ja, hogy a
tör vény a költ ség ve té si egyen súly meg õr zé se ér de ké ben
a he lyi ön kor mány zat tör vény ben meg ha tá ro zott mér té -
kû köl csön fel vé te lét vagy más kö te le zett ség vál la lá sát fel -
té tel hez, illetve a Kormány hoz zá já ru lá sá hoz köt he ti.

7 A Ma gyar or szág gaz da sá gi sta bi li tá sá ról szóló 2011. évi
CXCIV. tör vény.

8 353/2011. (XII. 30.) Korm. ren de let az adós sá got ke let -
kez te tõ ügy le tek hez tör té nõ hoz zá já ru lás rész le tes sza bá -
lya i ról.

 9 Az Alap tör vény 34. cikk (2) be kez dé se sze rint tör vény
el ren del he ti a he lyi ön kor mány zat kö te le zõ fel ada tá nak 
tár su lás ban tör té nõ el lá tá sát.

10 A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tör vény nek A he lyi ön kor mány za tok tár su -
lá sai címû IV. fe je ze te 2013. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
a 41. § (2) be kez dé se pe dig a tár su lá so kat a kép vi se lõ-tes -
tü let szer vei kö zött so rol ja fel.

11 2013. ja nu ár 1. nap já val ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor -
mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szóló
1997. évi CXXXV. tör vény, to váb bá a te le pü lé si ön -
kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szóló
2004. évi CVII. tör vény.

12 Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tör vény, 132–142. §.



szí roz ás nak az elsõ ter ve zet sze rint a la kos -
ság szám lesz az alap ja, illetve lesz nek ki egé -
szí tõ szem pon tok, szor zó szá mok. A kö zös
ön kor mány za ti hi va ta lok ese té ben a kö zös
hi va talt ve ze tõ jegy zõ fel ada ta lesz az egyes
telep ülé se ken a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés -
hozatal elõ ké szí té sé nek meg szer ve zé se. Az
ipar ûzé si adó hely ben ma ra dá sa ese tén a fel -
adat fi nan szí roz ás meg ha tá ro zá sá nál a be fi -
ze té si mo rált és az eset le ges év köz be ni el -
köl tö zé se ket, meg szû né se ket is fi gye lem be
kell ven ni, de a rend szer nek ösz tö nöz nie
kell a he lyi ön kor mány za to kat az adó be sze -
dé sé re, a fi ze té si haj lan dó ság ja ví tá sá ra.

A kon fe ren cia má so dik rész e a fi nan szí ro -
zás át ala kí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek is -
mer te té sét he lyez te kö zép pont já ba. A Nem -
zetgaz da sá gi Mi nisz té rium he lyet tes ál lam -
titkára, Ba nai Pé ter Benõ a költ ség ve té si po -
litika moz gás te rét meg ha tá ro zó té nye zõk be -
mu ta tá sá val kezd te elõ adá sát, ki emel te, hogy
az ál lam ház tar tás fi nan szí ro zá sa ér de ké ben
az adós ság csök ken tés és a hi ány csök ken tés
el ke rül he tet len, erre kö te le zi a min den ko ri
dön tés ho zó kat az Alap tör vény is.13 A rend -
szer-át ala kí tá sok nál két szem pont üt kö zik:
mire van szük ség, és mire van pénz? A már
vég re haj tott in téz ke dé sek mind egyi ke a be -
vé tel nö ve lést vagy a ki adás csök ken tést cé loz -
ta, így a szo ciá lis el lá tá sok te rü le tén a Start
mun ka prog ram el in dí tá sa, a nyug díjrend szer 
fegy ve res tes tü le tek ál lo má nyát érin tõ át ala -
kí tá sa, to váb bá a fel sõ ok ta tás fi nan szí ro zá sá -
nak meg vál toz ta tá sa (az ál la mi lag tá mo ga tott
kép zé sek csök ken té se), de ide tar to zik a köz -
ok ta tás, illetve az ál lam igaz ga tás közpon ti és
he lyi szint jé nek át ala kí tá sa is.

A he lyi ön kor mány za tok fel adat el lát ási
te rü le tei is meg újul nak, a cél a ha té kony ság -
nö ve lés egy sé ges fel adat szer ve zés sel, mi nõ -
ség ja ví tás az ál tal, hogy egy fenn tar tó van,

ami egy sé ges mi nõ sé get ered mé nyez, illetve
a költ ség meg ta ka rí tás a mé ret gaz da sá gos ság
ré vén. En nek esz kö ze a fis ká lis fö de ra liz -
mus el vé nek al kal ma zá sa, amely meg mu tat -
ja, hogy az egyes ha tás kö rö ket me lyik szin -
ten cél sze rû el lát ni. Az egyes fel adat- és ha -
tás kö rök át ke rü lé se a he lyi szint rõl a köz -
pon ti szint re már meg kez dõ dött a 450 me -
gyei ön kor mány za ti in téz mény (és adós ság -
ál lo má nyuk), a te le pü lé si fenn tar tá sú kór há -
zak (és adós ság ál lo má nyuk), illetve a sza -
bály sér té si ügyek vo nat ko zá sá ban, és jövõre 
is folytatódik a közoktatás területén, to váb -
bá az államigazgatási feladat- és hatáskörök
jelentõs részének átvételével.

Az át ala kí tás vár ha tó ered mé nye, hogy
a ha té ko nyabb, fe gyel me zet tebb, kont rol -
lál tabb gaz dál ko dás hoz zá já rul az ál lam ház -
tar tás ter vez he tõ sé gé hez, a be fek te tõi bi za -
lom erõ sí té sé hez, a köz szol gál ta tá sok ma -
gasabb szín vo na lú el lá tá sá hoz, a köz igaz ga -
tás ba ve tett bi za lom erõ sö dé sé hez és az ál -
lam pol gá ri elé ge dett ség nö ve lé sé hez. A konk -
rét szá mok is mer te té sé re nem ke rült sor, mi -
vel a kor mány za ti dön tés még nem szü le tett
meg, a Kormány vár ha tó an jú ni us 15-éig
nyújt ja be a költ ség ve té si tör vény ja vas la tot
az Or szág gyû lés hez; ami biz to s: a fel adat tal
együtt fog mo zog ni a for rás is. Az adós -
ságcsökkentés a he lyi ön kor mány za tok ese -
té ben is el en ged he tet len, a he lyi ön kor mány -
za tok sváj ci frank ban tör té nõ eladósodott -
sága je len t to váb bi prob lé mát, ön ma gá ban
az ár fo lyam vál to zás 2011-ben 100 mil li -
árd fo rin tos adós ság nö ve ke dést ered mé nye -
zett. 

A kö vet ke zõ elõ adást Vi rág Ru dolf, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
te rü le ti köz igaz ga tá sért fe le lõs he lyet tes ál -
lam tit ká ra tar tot ta A já rá si hi va ta lok és a kor -
mány hi va ta lok: fel ada tok meg osz tá sa, szer ve -
ze ti és sze mély ügyi kér dé sek cím mel. Ki in du -
lá si pont ként a rend szer vál tás kor fel ál lí tott
rend kí vül de cent ra li zált rend szert em lí tet te, 
amely egy rész rõl jogi ga ran ci ák kal is kör be -
bás tyá zot tan szé les körû ön ál ló sá got biz to -
sí tott a he lyi ön kor mány za tok feladatellá -
tásához, más részt meg ala poz ta a kap cso ló dó 

86 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum

13 Az Alap tör vény 63. cikk (5) be kez dé se ki mond ja, hogy
mind ad dig, amíg az ál lam adós ság a tel jes ha zai össz ter -
mék fe lét meg ha lad ja, az Or szág gyû lés csak olyan köz -
pon ti költ ség ve tés rõl szóló tör vényt fo gad hat el, amely
az ál lam adós ság tel jes ha zai össz ter mék hez vi szo nyí tott
ará nyá nak csök ken té sét tar tal maz za.



fi nan szí ro zá si igényt. A rend szer sa já tos sá ga 
volt, hogy ben ne rej lett a ha té kony, ered mé -
nyes gaz dál ko dás le he tõ sé ge, de en nek el len -
ke zõ je is. A te rü le ti köz igaz ga tás meg újí tá sa
so rán ter ve zett lé pé sek mind a meg lé võ erõ -
for rá sok jobb ki hasz ná lá sát szol gál ják, a fõ -
vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok létre -
hozásától a já rá si rend szer ki épí té sén át a
me gyei ön kor mány za tok kon szo li dá ci ó já ig. 
A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok ki -
ala kí tá sát azért ér de mes át te kin te ni, mert
ami ott le zaj lott, az elõt tünk van a já rá si hi -
va ta lok fel ál lí tá sa kap csán. Mi is tör tént a fõ -
vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok fel ál lí tá -
sa kor? In teg rá lás ra ke rült a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek nagy já ból fele (14 szer ve -
zet, 150 szerv, 23 000 kor mány tiszt vi se lõ),
sor ke rült a mû kö dé si al rend sze rek integrá -
ciójára, ami érin tet te a költ ség ve té si gaz dál -
ko dást, sze mély ügyi nyil ván tar tá so kat, ügy -
vi telt, te le kom mu ni ká ci ót, biz to sí tást, in gat -
lan gaz dál ko dást, in for ma ti kai szak mai irá -
nyí tást és be szer zést. A já rá sok ki ala kí tá sá -
nak elõ ké szí té se so rán meg tör tént annak tu -
do mányos és igaz ga tás szak mai meg ala po zá -
sa. A já rá sok lét re ho zá sá val az alap ve tõ cé -
lok a kor mány za ti fe le lõs ség meg te rem té -
se (ál lam igaz ga tá si fel adat hoz államigazga -
tási szer ve zet rend szer), és a te rü le ti be osz tás -
ban egy olyan alap egy ség lét re ho zá sa, amely
iga zo dá si pon tot is je len t. Õ is hang sú lyoz ta
a já rá sok te rü le ti ki ala kí tá sá nál fi gye lem be
vett szem pon to kat: a mé ret gaz da sá gos sá got, 
a te le pü lés szer ke ze tet, a tér szer ve zõ funk -
ciót, az ál lam igaz ga tá si te rü le ti egy sé gek össz -
hang ját, a me gye ha tá rok fi gye lem be vé te lét, a 
ki épült ál lam igaz ga tá si inf ra struk tú rá val ren -
del ke zõ já rás szék he lyek fel ál lí tá sát, a gyors
és könnyû hoz zá fé rést (max. 30 km-es sza -
bály). A fel adat meg osz tás kap csán szin tén
utalt arra, hogy az ál lam igaz ga tá si fel adat- és
ha tás kö rök kö zül csak azok ke rül nek a já rá -
si hi va ta lok hoz, ame lyek ben nincs he lyi ér -
de kelt ség, he lyi sza bá lyo zás vagy mér le ge lé -
si le he tõ ség. A já rá si hi va ta lok szer ve ze ti
szem pont ból a fõ vá ro si és me gyei kor mány -
hi va ta lok ki ren delt sé gei lesz nek (ön ál ló jogi
sze mé lyi ség nél kül), az ál lam igaz ga tá si fel -

ada tot el lá tó szer vek bá zi sán jön nek lét re,
cél a már meg lé võ ügy in té zé si hely szí nek
fenn tar tá sa. A kap cso ló dó kor mány ren de let 
há rom fõ kom po nens bõl fog áll ni, az el sõ
tar tal maz za a szer ve zet re vo nat ko zó sza bá -
lyokat, a má so dik a kor mány ren de le ti szin -
ten sza bá lyo zott, a já rá si hi va ta lok hoz át -
kerü lõ jegy zõi fel adat- és ha tás kö rö ket, a
har ma dik az át adás-át vé te li meg ál la po dás -
hoz szük sé ges mel lék le te ket, sza bá lyo kat
öle li fel. Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a
meg álla po dások mi e lõb bi meg kö té se, a zök -
ke nõ men tes át adás és át ál lás mind a he lyi
ön kor mány za tok nak, mind a kor mány zat -
nak ér dek e, eb ben kér te az ön kor mány za ti
dön tés ho zók együtt mû kö dé sét. 

A kon fe ren cia záró té má ja az ok ta tás ügy
volt, a szer ve zõk Po kor ni Zol tánt, Bu da pest
XII. ke rü le té nek pol gár mes te rét, az Or -
szág gyû lés Ok ta tá si Bi zott sá gá nak el nö két
kér ték fel az elõ adás meg tar tá sá ra. Õ az ok -
ta tás ügyet spe ci á lis te rü let nek ne vez te ab ból 
a szem pont ból, hogy ál lás pont ja sze rint itt
nem a gaz da sá gos ság volt az el sõd le ges szem -
pont a fel adat ál lam ál ta li át vé te le kap csán,
ha nem az ok ta tás szín vo na lá ban ta pasz tal -
ha tó el té ré sek (a fel mé ré sek sze rint gyer mek
és gyer mek kö zött a köz pénz fel hasz ná lá sá -
ban négy sze res el té rés van). Szin tén fon tos té -
nye zõnek tart ja, hogy Ma gyar or szág utol só
ab ban a rang sor ban, ame lyet az is ko lá nak a
csa lá di, szo ciá lis hát te ret el len sú lyo zó ké -
pes sé ge alap ján ál lí tot tak fel.14 Õ differen -
ciáltabb vá laszt adott vol na a prob lé má ra, ál -
lás pont ja sze rint a bu da pes ti ke rü le tek, il -
letve a na gyobb vá ro sok ké pe sek el tar ta ni az 
ok ta tá si in téz mé nye ket, a ki sebb te le pü lé -
sek ese té ben azon ban va ló ban in do kolt le -
he tõ sé get adni a he lyi ön kor mány za tok nak, 
hogy át ad ják az ál lam nak az is ko lá i kat. Az
egy sé ges rend szer lét re ho zá sát a meg lé võ
köz pon ti for rá sok igaz sá go sabb el osz tá sa in -
do kol ja. Az ok ta tás ügy ben fel hasz nál ha tó
to váb bi for rást fog je len te ni az át en ge dett
be vé te lek re vo nat ko zó sza bályozás mó do sí -
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14 A PISA (Pro gram me for In ter na ti o nal Stu dent As sess -
ment) 2009 vizs gá lat alap ján.
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tá sa. Az ipar ûzé si adó ese tében kény szer -
hely zet ben van a kor mány zat, emi att vé gül
sor ke rül az ok ta tás hoz kap cso ló dó fel ada tok
meg osztására: az irá nyítás az ál lam é (ki ne ve -
zé sek, pe da gó gi ai prog ram, osz tály in dí tás
stb.), a fenn tar tás a he lyi ön kor mány za to ké,
az  ingatlanok (a kap cso ló dó hitelállomány-
 nyal együtt) önkormány zati tu laj don ban ma -
rad nak. Rá mu ta tott, hogy fel tét le nül szük sé -
ges a két egy más tól tá vol lévõ sze rep lõ – ál -
lam és he lyi ön kor mány zat – közöt ti döntés -
hozatali me cha niz mus ki ala kí tá sa, a fo lya ma -
tos egyez te tés, mi vel a szak mai dön té sek hez
kell az inf ra struk tu rá lis hát tér. A má sik prob -
lé ma, hogy van nak és lesz nek mû köd te té si,
fenn tar tá si fel ada ta i kat el lát ni kép telen he -
lyi ön kor mány za tok, itt az  állam kény te len
lesz át ven ni a fenn tar tást is, emi att még sem
lesz egy sé ges a rend szer. Ha tal mas szer ve zet
ki ala kí tá sá ról van szó, a je len le gi kon cep ció

sze rint köz vet le nül az Em ber i Erõ for rá sok
Mi nisz té ri u ma Ok ta tá sért Fe le lõs Államtit -
kárságának irá nyí tá sa alatt mû kö dõ já rá si
szin tû ok ta tá si igaz ga tó sá gok jön nek lét re.
Ál lás pont ja sze rint hosszú tá von ra ci o ná li -
san szer ve zett tan ke rü le tek lét re ho zá sa len -
ne a kí vá na tos, élén le he tõ ség sze rint vá lasz -
tott po li ti kus sal.

A kon fe ren cia ke re té ben meg tar tott ke rek-
asztal-be szél ge té sek bõl és a hall ga tó ságban
meg fo gal ma zó dott kér dé sek bõl egy aránt az
szûr he tõ le, hogy nem csak a kor mány zat el -
szánt az át ala kí tás vég hez vi te lé re, ha nem a
he lyi ön kor mány za tok is ké szen áll nak az
új sza bá lyo zás fo ga dá sá ra és vég re haj tá sá ra,
azon ban – mint jog al kal ma zók – a bi zony ta -
lan sá gi pon tok szá má nak csök ken té sét, ki -
dol go zott és vi lá gos me net ren det, rész le te i -
ben is át gon dolt lé pé se ket vár nak a dön tés -
ho zók tól. 



VÁCZI PÉTER

Az Európa Tanács
Miniszteri Bizottságának
R. (84) 15. számú ajánlása
a közigazgatás
felelõsségérõl1

A köz igaz ga tás fe le lõs sé gé re vo nat ko zó
R (84) 15. szá mú aján lás az Euró pa Ta nács
köz igaz ga tá si jog te rü le tén vég zett mun ká já -
nak lo gi kus kö vet kez mé nye, amely az ál -
lam pol gá rok vé del mét cé loz za a ha tó sá gok -
kal való kap cso la tuk so rán. A köz igaz ga tá -
si szer vek ugyan is az összes tag ál lam ban egy-
re nö vek võ sze rep hez jut nak. Mi vel te vé -
keny sé gük fo lya ma tos és meg ha tá ro zó be fo -
lyás sal bír a kö zös ség éle té re, a köz jo ga i ra és 
ér de ke i re, vi tat ha tat la nul fel me rül szá mos
konf lik tus hely zet és kár oko zá si ese mény
en nek so rán. A kér dés a kö vet ke zõ: A ká ro -
sul tak tól mi lyen mér ték ben, mely ha tá ro -
kig vár ha tó el az, hogy vi sel jék a kárt a köz
ér de ké ben? A prob lé ma euró pai jog har mo -
ni zá ci ós igényt ve tett fel, és 1980-ban a Jogi
Együtt mû kö dés Euró pai Bi zott sá ga (CDCJ) 
arra uta sí tot ta a Köz igaz ga tá si Jog Szak ér tõi
Tes tü le tét (CJ-DA), hogy vá zol jon fel egy
meg fe le lõ jog in téz ményt, amely az ál lam fe -
le lõs sé gé nek ezzel a spe ci á lis ol da lá val fog -
lal ko zik. Eb ben arra a kö vet kez te tés re ju -
tot tak, hogy az ál ta lá nos jog elv megterem -
tése mel lett – mely sze rint a köz igaz ga tá si
ha tó sá gok nak fe le lõs nek kell len ni ük cse -
lekedeteikért – olyan kü lö nös jog el ve ket is
ki kell mon da ni ezen a te rü le ten, ame lyek
meg fe le lõ en le ké pe zik a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gok te vé keny sé gé nek kü lö nös ter mé sze -
tét. Ez utób bi el vek azon kér dés re te kin tet

nél kül ér vé nye sek, hogy a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gok az ál ta lá nos bí ró sá gok elõtt fe lel -
nek, vagy jog sza bály, il le tõ leg jog gya kor lat
alap ján kü lön fe le lõs sé gi sza bá lyok vo nat -
koz nak rá juk. A sze mé lyek nek oko zott kár
egy aránt le het a köz igaz ga tá si szer vek vagy
köz tiszt vi se lõk jog ta lan vagy jo gos cselek -
ménye i nek kö vet kez mé nye, a jog in téz mény
en nek meg fe le lõ en mind két eset re te kin tet -
tel tar tal maz or vos lást. A köz igaz ga tá si fe le -
lõs ség in téz mé nyé nek léte alap ve tõ biz to sí -
té kot ké pez a sze mé lyek szá má ra, azon ban
ugyan olyan je len tõs az is, hogy annak vég re -
haj tá sa so rán le he tõ vé kell ten ni a sé rel met
szen ve det tek nek azt, hogy igaz sá gos és ered -
mé nyes kár té rí tés hez jus sa nak. Ép pen ezért
az aján lás amel lett, hogy le fek tet te a kárté -
rítéshez való jog ra vo nat ko zó alap el ve ket,
meg ol dá si mó do kat vá zol fel a kár té rí tés ha -
té konnyá té te le ér de ké ben, és azt ja va sol ja,
hogy for dít sa nak kel lõ fi gyel met olyan esz -
közök meg te rem té sé re, ame lyek me gaka -
dályozzák azt, hogy a kö te le zett sé gek for -
rás hi ány miatt ne ke rül je nek ki elé gí tés re.

Az aján lás a köz igaz ga tá si fe le lõs ség re vo -
nat ko zik, amely nek ér tel mé ben a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gok kö te les sé ge az ak tu sa ik ál -
tal oko zott ká rok jó vá té te le, kár té rí tés vagy
egyéb más meg fe le lõ esz köz út ján. A „köz -
igaz ga tá si ha tó ság” de fi ní ci ó ja a funk ci o ná -
lis kri té ri u mok sze rint ak ként fo gal maz ha tó 
meg, hogy olyan ha tó sá gi jog kör gyakor -
lása, amely meg ha lad ja az ál lam pol gá rok jo -
ga it vagy jog kö rét. A köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok a je len aján lás ér tel mé ben egy aránt le -
het nek köz jo gi és ma gán jo gi jogi sze mé lyek
vagy szer ve ze tek. A szer ve zet vagy sze mély
köz jo gi vagy ma gán jo gi jel le ge ép pen ezért
nem dön tõ a köz igaz ga tá si fe le lõs ség szem -
pont já ból, an nál in kább szá mít az ál ta la gya -
ko rolt jog kör ter mé sze te. A je len aján lás sal
le fe dett ak tu sok a sza bá lyo zó ha tó sá gok ál -
tal ki adott nor ma tív ak tu sok, a nem sza bá -
lyo zó jel le gû nor ma tív ak tu sok és a tény le -
ges ak tu sok. Az egyes ál la mok ki ter jeszt he -
tik a köz igaz ga tá si fe le lõs ség in téz mé nyé nek 
al kal ma zá sát egyéb ak tu sok ra is, de az aján -

1 El fo gad ta a Mi nisz te ri Bi zott ság 1984. szep tem ber 18-án,
a Mi nisz te ri Meg bí zot tak 375. ta lál ko zó ján.



lás ki zá ró lag a sza bá lyo zó ha tó sá gok ka te gó -
ri á já ba tar to zó vég re haj tó ha tal mi szer vek -
re vo nat ko zik. Az ilyen ak tu so kat az egyes
ál la mok bel sõ joga alap ján kell meg ítél ni.
Szin tén lé nye ges kü lönb ség van az igazság -
szol gál ta tó te vé keny ség gya kor lá sa so rán ho-
zott ak tu sok és az igaz ság szol gál ta tás szer ve -
ze tén be lül ho zott tisz tán köz igaz ga tá si ak -
tu sok kö zött. Az elõb bi ek nem es nek a je len 
aján lás ha tá lya alá, míg az utób bi ak – akár
maga a bíró, akár a se géd sze mély ze te al kal -
maz za – a fen ti ak tu sok közé tar toz hat nak.
A köz igaz ga tá si fe le lõs ség rend szer e ál tal ga -
ran tált vé de lem nem csu pán a sé rel met szen -
ve dett sze mélyt il let he ti meg, ha nem má so -
kat is, pél dá ul az örö kö se it. A kár té rí tés
szem pont já ból mind azon sze mé lye ket, akik 
kár té rí tés re jo go sul tak, az „ál do zat” ki fe je -
zés sel il le tik.

Annak el le né re, hogy az aján lás ki zá ró lag
az ab ban fel tün te tett ak tu sok ra al kal ma zan -
dó, a ré szes ál la mok egyéb ka te gó ri á kat is
be von hat nak, to váb bá az aján lás bel föl di al -
kal ma zá sa so rán mó do sít hat ják egyes elõ -
írásait annak ér de ké ben, hogy az tel je sebb
vé de lem mel szol gál jon a sé rel met szen ve -
dett sze mé lyek szá má ra az ál ta lá nos ke re -
tek kö zött. Mi vel a leg több ál lam el is me ri a
nem zet kö zi jog ma ga sabb ren dû sé gé nek el -
vét, eb bõl egye ne sen kö vet ke zik, hogy a fe -
le lõs ség nek a je len aján lá son ala pu ló egyik
rend szer e sem fog el sõbb ség gel ren del kez ni
egy nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló spe ci á -
lis in téz mény hez ké pest.

Az aján lás a kö vet ke zõ alap el ve ket tar tal -
maz za: 

I. Jó vá té telt kell biz to sí ta ni a köz igaz ga tá si
ak tu sok ál tal oko zott azon ká rok vonatkozá -
sában, ame lyek ab ból ered nek, hogy a köz igaz -
ga tá si ha tó ság nem ké pes oly mó don el jár ni,
amely a jog sze rint éssze rû en el vár ha tó len ne
tõle a sé rel met szen ve dett sze mély vo nat ko zá -
sá ban. Az ilyen hiba egy ha tá lyos jogi nor ma
meg sze gé se ese tén fel té te lez he tõ. 

Ez az elõ írás azon fel té te le ket ha tá roz -
za meg, ame lyek nek meg kell len ni ük a fe le -
lõs ség fenn ál lá sá hoz. Az el já rá si kö ve tel mé -

nyek, me lye ket a ha tó ság nak szem elõtt kell
tar ta nia, a ha tó ság fel ada ta i tól és a ren del ke -
zé sé re álló esz kö zök tõl függ nek. A köz igaz -
ga tá si ha tó sá gok nak kö vet ke ze te sen olyan
hely zet ben kell len ni ük, hogy el tud ják lát ni 
fel ada ta i kat és ké pe sek le gye nek biz to sí ta ni
a tár sa da lom szá má ra nyúj tan dó szol gál ta tá -
so kat, ezen te vé keny sé gek kö rét és ter mé -
sze tét pe dig jo gi lag kell sza bá lyoz ni. Ha egy
köz igaz ga tá si ha tó ság nem ké pes ele get ten -
ni a jog sza bály ból fa ka dó kö te le zett sé gé nek, 
és eb bõl az ál lam pol gár nak kára ke let ke zik,
ak kor az utób bi szá má ra le he tõ vé kell ten ni, 
hogy jó vá té telt igé nyel hes sen a kö zi gaz ga-
tási szerv tõl, te kin tet nél kül az ügy ben el -
járó és kárt oko zó tiszt vi se lõ sze mé lyes fele -
lõsségére.  

A köz igaz ga tás fe le lõs sé ge nem je lent ke -
zik min den eset ben, ami kor egy jog elv vagy
egy jog sza bály meg sér tés re ke rül, mi vel az
ilyen jog elv nek vagy jog sza bály nak a sé rel -
met szen ve dett sze mély jo gát, sza bad sá gát
vagy ér de két sér tõ nek kell len nie. Egy olyan 
sza bály meg sér té se, ami a köz igaz ga tás bel sõ 
szer ve ze tét érin ti, és sem köz vet le nül, sem
köz ve tett mó don nem ke let kez tet egyé ni jo -
got vagy ér de ket, nem ala poz za meg a köz -
igaz ga tás fe le lõs sé gét. Az elv ki zá ró lag azok -
ra a ki hir de tett jogi nor mák ra vo nat ko zik,
amelyek az ak tus meg ho za ta la kor már is mer -
tek vol tak. Ez egy ben ki zár ja azon szabá -
lyokat, ami ket a bí ró sá gok ha tá roz nak meg
a jogi elõ írá sok ál ta lá nos ér tel me zé se ré vén
a kárt oko zó ak tus meg ho za ta la után. A köz-
igaz ga tás fe le lõs sé ge csak ak kor me rül het
fel, ha kár oko zás tör té nik, ez meg for dít va
annyit je len t, hogy ön ma gá ban egy jogi nor -
ma meg sér té se nem ele gen dõ a fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá hoz. Ez ugyan ak kor nem zár -
ja ki egy más faj ta fe le lõs ség fenn ál lá sá nak
a lehe tõségét, ilyen pél dá ul a bün te tõ jo gi
vagy fe gyel mi fe le lõs ség. Azon ál lí tás, hogy
a kárt egy ak tus nak kell okoz nia, ma gá ban
hor doz za azt a kö ve tel ményt is, hogy ok -
szerû kap cso lat nak kell fenn áll nia a köz -
igazgatási ha tó ság ak tu sa és az oko zott kár
kö zött.
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Kü lö nös prob lé mát je lent het, ami kor a
kárt egy olyan hi va tal nok okoz za, aki lát -
szó lag a köz szol gá lat ban dol go zik, va ló já -
ban azon ban a sa ját ér de kei sze rint jár el. Ek -
kor le ge lõ ször is meg kell ha tá roz ni a kri -
tériumot annak meg ál la pí tá sá hoz, hogy mi
szá mít az adott szer ve zet ben sze mé lyi hi bá -
nak (fa ute per son nel le dé ta chab le) és köz igaz -
ga tá si hi bá nak (fa ute de ser vi ce). Ahol a köz -
igaz ga tá si ha tó ság ren des te vé keny sé gé nek
a meg je le né se al kal mas arra, hogy meg té -
vessze a kö rül te kin tõ és fi gyel mes ál lam pol -
gá ro kat, a köz igaz ga tás fe le lõs sé gét meg kell
ál la pí ta ni még ak kor is, ha az ilyen lát szat
utóbb ha mis nak bi zo nyul. Ez a következ -
tetés azon a té nyen alap szik, hogy a lát sza tot 
olyan té nye zõk al kot ják, ame lyek ob jek tí ve 
a köz igaz ga tás hoz vagy a köz szol gá lat hoz
kap cso lód nak. Ép pen ezért a fe le lõs ség fel -
me rül het ak kor is, ha egy meg ha tá ro zott
eset ben a köz tiszt vi se lõ ké pes sé ge és te vé-
keny sé gé nek a kö rül mé nyei al kal ma sak a sé- 
rel met szen ve dett sze mély meg té vesz té sé re.

II. Az I. szá mú alap elv ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek fenn ál lá sá nak hi á nyá ban is biztosí -
tani kell a jó vá té tel le he tõ sé gét ak kor, ha nyil -
ván va ló an mél tány ta lan len ne a sé rel met szen-
ve dett sze mély szá má ra a kár ki zá ró la gos vi se -
lé se, a kö vet ke zõ kö rül mé nyek re te kin tet tel: az 
ak tus a köz ér de ket szol gál ja, csak egyet len sze -
mély vagy a sze mé lyek kor lá to zott köre szen ve -
dett kárt, és az ak tus rend kí vü li volt, vagy
a kár az ak tus ki vé te les kö vet kez mé nye volt.
Ezen alap elv al kal ma zá sa meg ha tá ro zott faj -
tá jú ak tu sok ra kor lá to zód hat.  

Egy sze mély joga vagy jo gos ér dek e nem
csu pán ak kor sé rül het, és nem csak ak kor kö -
vet kez het be kár, ha a köz igaz ga tá si ha tó ság
nem ké pes az elõ írt mó don el jár ni, ha nem
meg ha tá ro zott ese tek ben ak kor is, ha meg -
felelõ mó don jár el, és nem vá dol ha tó kö -
telességszegéssel. Az ilyen kár a tár sa dal mi
 tevékenységekben meg lé võ koc ká zat kö vet -
kez mé nye, ezért meg ha tá ro zott felté teleket
kell meg ha tá roz ni azon ese tek kö rül írá sá ra,
ami kor a kárt a sé rel met szen ve dett sze mély -
nek kell vi sel nie, il le tõ leg ami kor az a kö zös -

ség fe le lõs sé ge lesz. A tár sa dal mi szo li da ri tás
ál ta lá no san el fo ga dott elve a tár sadal mi élet
szok vá nyos következménye ként ké nyel met-
lensé gek szé les kö rét és bi zo nyos ká ro kat kö -
ve tel meg az em be rek tõl, amennyi ben azok
nem túl sá go san lé nye gesek vagy sú lyo sak, és 
a né pes ség egé szét érin tik. For dí tott eset ben:
igaz ság ta lan nak tû nik meg kö ve tel ni a sé rel -
met szen ve dett sze mély tõl azon kár vi se lé -
sét, amely re a fent fel so rolt kö ve tel mé nyek
nem alkalmazha tók, és amely túl zott ter het
je len te ne az adott sze mély szá má ra a kö zös -
sé gi kö te le zett sé gek meg osz tá sá ra vo nat ko -
zó egyen lõ ség elve sze rint. Ép pen ezért, még
ha az I. szá mú alap elv ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nem is tel je sül nek, vagyis a köz igaz -
ga tá si szerv ré szé rõl nem ál la pít ha tó meg
sem mi fé le mu lasz tás a te kin tet ben, hogy ész- 
sze rû mó don és jog sze rû en járt vol na el, az
aján lás fel hív ja a ré szes ál la mo kat arra, hogy
al kos sa nak meg a bel sõ jo guk ban olyan sza -
bályo kat, ame lyek jó vá té telt biz to sí ta nak
az ál do za tok szá má ra, amennyi ben nyilván -
valóan igaz ság ta lan len ne szá muk ra a kár
egye dü li vi se lé se.

III. Amennyi ben az ál do zat a sa ját hi bá já ból
vagy a jog or vos la tok igény be vé te lé nek el mu lasz -
tása miatt köz re mû kö dött a kár be kö vet ke zé sé -
ben, a kár té rí tés mér té ke ezzel ará nyo san csök -
kent he tõ vagy meg ta gad ha tó. Ugya nezen sza -
bály ér vé nyes ak kor is, ha olyan sze mély ha tott
köz re a kár be kö vet ke zé sé nél, aki ért az ál do zat 
a nem ze ti jog alap ján fe le lõs. 

A III. alap elv elõ írá sai az azo nos tárgy -
körben szü le tett Ter mék fe le lõs ség rõl szóló
Euró pai Egyez mény hez kap cso lód nak. Az
elv azon ese tek re vo nat ko zik, ame lyek ben a 
ká ro sult maga is hoz zá já rult a kár be kö vet -
ke zé sé hez, az ál do zat hi bá ja te hát a fe le lõs -
ség meg vál to zá sá nak a fõ oka. Ezen túl me -
nõ en ki fe je zet ten em lí tés re ke rül a sé rel met
szen ve dett fél azon hi bá ja, hogy nem ve szi
igénybe a ren del ke zés re álló azon jog or vos la -
to kat, ame lyek ál tal meg aka dá lyoz ha tó vagy
csök kent he tõ lett vol na a kár. Eb ben az eset -
ben a bí ró ság fel ada ta a konk rét ügy ben a
káro sult köz re ha tá sá nak meg ha tá ro zá sa a
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kár té rí tés meg ál la pí tá sa vagy el uta sí tá sa vo -
nat ko zá sá ban. Ha bár az aján lás ki mon dot -
tan nem em lí ti ezt a kér dés kört, a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gok men te sül nek a fe le lõs ség alól
for ce ma je u re ese tén. A for ce ma je u re az zal a
sa já tos ság gal bír, hogy mi vel a kár oka nem
ró ha tó fel a köz igaz ga tá si ha tó ság nak, ezért
az ak tus vé let len sze rû kár oko zá sa nem lát -
ha tó elõ re, kö vet kez mé nyei pe dig el ke rül -
he tet le nek. Ezek ben az ese tek ben nem le het
ok sá gi kap cso lat ról be szél ni, amely meg ala -
poz ná a köz igaz ga tá si ha tó ság fe le lõs sé gét az 
oko zott ká rért. Az ok sá gi kap cso lat meg -
határozott ese tek ben meg sza kad hat har ma -
dik sze mély köz re ha tá sa miatt, ami pél dá -
nak oká ért fel ment he ti a köz igaz ga tá si ha tó -
sá got az ál tal, hogy meg aka dá lyoz za a köz-
igaz ga tá si szerv in téz ke dé sét. 

IV. A köz igaz ga tá si ha tó ság el le ni ke re set in -
dí tá si jog nak nem elõ fel té te le a köz igaz ga tá si
szerv kép vi se lõ je el le ni fel lé pés. Amennyi ben a
bí ró sá gi el já rást meg elõ zõ köz igaz ga tá si bé kél -
te tõ rend szer mû kö dik, az ezen in téz mény hez
for du lás nem ve szé lyez tet he ti a bí ró sá gi el já -
rás hoz való hoz zá fé rést. 

A köz igaz ga tá si ha tó ság fe le lõs sé ge az alap -
vetõ ga ran cia a ká ro sult szá má ra, hogy meg -
fe le lõ kár té rí tés hez jus son, azon ban két kü -
lön bö zõ esz köz höz is nyúl hat. Azok ban az
ese tek ben, ahol a kárt oko zó sze mély vagy
tiszt vi se lõ ki lé te meg ál la pít ha tó, né hány jog-
rend szer meg en ge di a sé rel met szen ve dett
fél szá má ra, hogy akár a tiszt vi se lõt fog lal -
koz ta tó köz igaz ga tó sá got, akár az al kal ma -
zot tat ma gát, vagy akár a ket tõt egy szer re
pe rel je. Más jog rend sze rek ben a ke re se tet
min dig a ha tó ság ellen kell in dí ta ni, amely
az tán fel lép het a kárt oko zó tiszt vi se lõ vel
szem ben. Az aján lás egy komp ro misszu mos 
meg ol dást ja va sol, meg ál la pít va, hogy az ál -
la mok nem gá tol hat ják a ká ro sul tat azon
joga gya kor lá sá ban, hogy köz vet le nül a fe le -
lõs vagy az or vos lás ra kö te les köz igaz ga tá si
ha tó ság gal szem ben jár jon el, így a sé rel met
szen ve dett fél re bíz za a köz igaz ga tá si szerv
el le ni el já rás kér dé sét, ter mé sze te sen azok -
ban az ál la mok ban, ahol erre le he tõ ség van.

Amennyi ben a kár egy jog el le nes ak tus kö -
vetkez mé nye, a ha tó ság nem for dul hat a kárt
oko zó tiszt vi se lõ vel szem be.

Az aján lás nem hang sú lyoz za a bí ró sá gi
el já rást meg elõ zõ köz igaz ga tá si me di á ció in -
téz mé nyé nek kí vá na tos sá gát. En nek fõ elõ -
nyét so kan a bé kés meg egye zés ben lát ják,
azon ban ezzel együtt szá mos hát rá nya is
lehet az ál tal, hogy ke zel he tet len né te szi az
el já rást, vagy el tán to rít ja a tá jé ko zat lan ál -
lam pol gá ro kat jo ga ik gya kor lá sá tól. Az
aján lás ép pen ezért pusz tán fel vil lant egy
olyan el vet, amely sze rint amennyi ben a bé -
kél te tõ el já rás a jog ál tal biz to sí tott, azt úgy
kell fel fog ni és oly mó don kell al kal maz ni,
hogy ne gá tol ja meg azon jogi esz kö zök
igény be vé te lét, ame lyek ál tal a ká ro sult ki -
elé gí tést nyer het. 

V. Az I. szá mú alap elv ben meg ha tá ro zott
kár té rí tés tel jes körû kell, hogy le gyen, a kár
oká nak, ter mé sze té nek és a kár té rí tés for má já -
nak meg ha tá ro zá sa a nem ze ti jog ha tás kö ré be
tar to zik. A II. szá mú alap elv sze rin ti kár té rí -
tés rész le ges is le het, a mél tá nyos ság el vé nek
meg fe le lõ en.

Ez az elõ írás te rem ti meg azt a jog el vet,
hogy a kár té rí tés nek tel jes kö rû nek kell len -
nie, ért ve ez alatt, hogy a ká ro sult nak meg
kell té rí te ni mind azon pénz ben ki fe jez he tõ
ká rát, amely a hi bás ak tus miatt érte, más ká -
rok vo nat ko zá sá ban pe dig meg fe le lõ kár térí -
tés il le ti meg. Ugyan ak kor a nem zeti jog fel -
ada ta ma rad meg ál la pí ta ni a kár okát, ter mé -
sze tét és a jó vá té tel mód ját. A leg több jog-
rendszer ben a kár té rí tés fe de zi mind az azon-
na li anya gi kárt (dam num emer gens), mind a
fel me rü lõ vesz te sé get (luc rum ces sans). A II.
alap elv ben hi vat ko zott kö rül mé nyek ese tén
a kárt oko zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ak tus tu -
laj don sá gá ra te kin tet tel és a kár té rí té si kö te le -
zett ség alap já ra fi gye lem mel el fo gad ha tó le -
het, ha a ká ro sult vi se li a kár egy ré szét. Mi vel 
ezen elõ írás spe ci á li san olyan ese te ket em lít,
ahol ter mé szet sze rû leg igaz ság ta lan len ne a
sé rel met szen ve dett fél szá má ra a kár egye dü -
li vi se lé se, eb bõl egye ne sen kö vet ke zik, hogy
itt in kább mél tá nyos és nem tel jes kár té rí tés -
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rõl le het szó. Az ilyen jó vá té tel össze gét az ef -
faj ta ese tek összes kö rül mé nyé re te kin tet tel
kell meg ha tá roz ni, ilyen pél dá ul a köz igaz ga -
tá si ha tó ság fe le lõs sé gé nek foka.

VI. A kár té rí tést meg ál la pí tó dön té se ket a
le he tõ leg gyor sab ban vég re kell haj ta ni. Ezt
meg fe le lõ fi nan ci á lis és egyéb esz kö zök kel kell
biz to sí ta ni. Amennyi ben a nem ze ti jog egy kü -
lön rend szert biz to sí t a kü lön le ges vég re haj tá si
el já rá sok ra, annak könnyen hoz zá fér he tõ nek
és ered mé nyes nek kell len nie. 

A ká ro sult kár té rí tés hez való jo gát el is me -
rõ jog erõs dön tést nem min dig kö ve ti ké se -
de lem nél kü li, ha té kony vég re haj tás. El já rás -
jo gi lag meg fo gal maz va, a dön tés ki kény sze -
rí té se ezen a té ren az aláb bi ak sze rint tör-
tén het: a dön tést azon nal vég re le het haj ta ni,
mi vel meg fe le lõ jog cí met ké pez a kár térítés
el nye ré sé hez, vagy a dön tést nem  lehet azon -
nal vég re haj ta ni, és a kár té rí tés hez egy kü lön 
el já rást kell in dí ta ni. El mé let ben az elsõ meg -
oldás gyors jó vá té telt bizto sít, mind azon -
által hasz nos le het rög zí te ni azon ál ta lá nos
jog el vet, amely alap ján a dön tés vég re haj tá sa
ezen a te rü le ten a le he tõ  leggyorsabban meg -
tör tén het. Amennyi ben a má so dik meg ol -
dást vá laszt juk, az aján lás  kimondja, hogy
a vég re haj tá si el já rás nak könnyen hoz zá fér -
he tõ nek és gyors nak kell len nie. Ugyan ak -
kor lé tez het nek a ha té kony kár té rí tést gát ló
gya kor la ti és jogi aka dá lyok is. A dokumen -
tum nem ha tá roz meg kü lön eszközö ket
ezen aka dá lyok le küz dé sé re, csu pán azt ajánl -
ja a ré szes ál la mok nak, hogy fo gad ja nak el
költ ség ve té si és egyéb meg fe le lõ esz kö zö ket. 
Né hány ál lam ban pél dá ul a pénz ügyi sza bá -
lyok ren del kez nek a ki fi ze tés rend jé rõl és
– amennyi ben szük sé ges – a ká ro sul tak nak
járó össze gek au to ma ti kus be il lesz té sé rõl a
kö vet ke zõ év költ ség ve té sé be. A tiszt vi se lõk 
te he tet len sé gé nek vagy rossz hi sze mû sé gé nek

le küz dé se ér de ké ben szá mos jog rend szer ga -
ran tál ja az érin tett al kal ma zot tak sze mé lyes
fe le lõs ség re vo ná sá nak le he tõ sé gét. 

VII. A köz igaz ga tá si fe le lõs ség gel kap cso la -
tos in téz ke dé sek ha tár ide jé re és azok kez dõ idõ -
pont já ra vo nat ko zó sza bá lyok nak nem sza bad 
ve szé lyez tet ni ük az in téz ke dé si jog ha té kony
gya kor lá sát. 

Az el já rá si ha tár idõk és a szá mí tá suk ra
vo nat ko zó sza bá lyok ket tõs cél ja: egy részt
rög zí te ni az in téz ke dés re nyit va álló ha tár -
idõt, más részt pe dig meg te rem te ni a jog biz -
ton ság bi zo nyos fo kát, éssze rû en kor lá toz -
va a jo go sult sá gok ba való be avat ko zás le he -
tõ sé gét. A ma gán jog te rü le tén az elsõ té-
nye zõ do mi nál, és en nek meg fe le lõ en a ha -
tár idõk ál ta lá ban hosszú ak. A hosszú ha tár -
idõk azon ban szá mos eset ben az egyen le tes
mû kö dés és ha té kony köz igaz ga tá si intéz -
kedés gát ját ké pez he tik, va la mint nem tû -
nik meg fe le lõ nek az egyé ni jo gok vé del me
szem pont já ból sem, ép pen ezért az ál la mok
rö vi debb ter mi nu so kat ál la pí ta nak meg. Az
aján lás el is me ri ezek szük sé ges sé gét, ugyan-
ak kor azt is ki eme li, hogy az ilyen ren del ke -
zé sek nek nem sza bad ve szé lyez tet ni ük az
in téz ke dé si jog ha té kony gya kor lá sát. 

VIII. A ká ro sult ál lam pol gár sá ga nem ad -
hat okot sem mi ne mû diszk ri mi ná ci ó ra a köz -
igaz ga tá si fe le lõs ség te rü le tén. 

A köz igaz ga tá si fe le lõs ség el vét ugyan -
azon szem pon tok sze rint, azo nos mó don
kell al kal maz ni min den sze mély vo nat ko -
zá sá ban, ál lam pol gár sá guk ra való te kin tet
nél kül, még ak kor is, ha más ál la mok ban el -
té rõ jogi elõ írá sok ta lál ha tók. A sze mé lyek
jo ga i nak és jo gos ér de ke i nek vé del mé re irá -
nyuló folya mat az Euró pa Ta nács fo lya ma -
tos tény- ke dé se szel le mé ben ma gá ban fog -
lal ja a diszkri mi ná ció el uta sí tá sát ezen a te -
rü le ten.



ER DÕS CSA BA

Smuk Pé ter:
Ma gyar köz jog és po li ti ka
1989–20111 cí mû
köny vé nek re cen zi ó ja

Elsõ be nyo má sok

Smuk Pé ter má so dik ön ál ló mo no grá fi á ja2

2011 ka rá cso nyá ra je len t meg az Osi ris Ki adó 
gon do zá sá ban. Az Osi ris-köny vek tõl meg -
szo kott mó don ez is rop pant mu ta tós bo rí tó -
val és ele gáns, át lát ha tó, könnyen ol vas ha tó
ti po grá fi á val ren del ke zik. A ke mény kar ton -
kö té sû elõ- és hát la pot a par la men ti ülés te -
rem rõl hal szem op ti ká val ké szült fo tók dí -
szí tik. Kü lö nö sen a cím la pon sze rep lõ kép
ki fe je zõ: a csil lár fe lõ l 360 fo kos szög ben ké -
szí tett kép azt su gall ja, hogy a szer zõ a vizs -
gált kor szak po li ti ká ját mint egé szet kí ván ja
be mu tat ni, a szék so rok tól való tá vol ság pe -
dig arra a po li ti kai sem le ges ség re kész te ti az
ol va sót asszo ci ál ni, amely re az elõ szó ban is
ta lá lunk uta lást, és amely egy po li ti kai tár -
gyú, tu do má nyos mû tõl alap vetõ el vá rás.

A cím sze rint a mû csak nem ne gyed év szá -
zad köz jo gi és po li ti kai ese mé nye i nek össze -
fog la lá sát vál lal ja. En nek tu da tá ban a vas tag -
sá ga alap ján igen csak hosszú nak tûnõ – pon -
to san 480 ol da las – könyv rõl könnyen be lát -
hat juk, hogy va ló já ban nem „túl írt”: ek ko ra
té mát eb ben a ter je de lem ben nem rész le tes
elem zé sek kel, ha nem lé nyeg re törõ, a tren -
dek re, fo lya ma tok ra koncent ráló le írás sal le -
het fel dol goz ni.  Meg jegy zen dõ, hogy az elég -
gé ál ta lá nos és a vizs gá ló dás rop pant szé les
spekt ru mát ígé rõ cí met egy – csak a bel sõ bo -

rí tón ta lál ha tó – al cím pon to sít ja: A har ma -
dik Ma gyar Köz tár sa ság  alkotmány- és par la -
men ta riz mus tör té ne te. E kor rek ció el sõ sor -
ban a cím köz jo gi for du la tá ra vo nat ko zik:
a köz jo gon be lül a mû va ló ban csak az al kot -
mány jog te rü le té re tar to zó kér dé sek re fó -
ku szál. A par la men ta riz mus tör té net mint
mû faj meg je lö lés il lesz ke dik abba a ha zai ha -
gyo mány ba, amely azt köz jog tör té net ként
fog ja fel, s nem kor lá toz za ma gát csu pán a
köz ponti kor mány za ti vi szo nyok be mu ta tá -
sá ra.3 Ugyan ak kor a „po li ti ka” for du lat sze -
re pel te té se a fõ cím ben még is csak in do kolt,
ugyan is – aho gyan arra ké sõbb még ki té rek –
a mû legna gyobb eré nye az a szi nop ti kus lá -
tás mód, amely az al kot mány jog csak nem két 
és fél  évtizednyi fej lõ dé sét ese mé nyek hez
kap csol va, azo kat be mu tat va ma gya ráz za
meg, te hát nem csa lód hat az az ér dek lõ dõ
sem, aki a har ma dik Ma gyar Köz tár sa ság po -
li ti ka tör té ne té re kí ván csi.

Min den kép pen hang sú lyoz ni szük sé ges,
hogy a szer zõ nem elé ge dett meg öt par -
lamenti cik lus tör té né se i nek be mu ta tá sá val,
ha nem szin te a könyv meg je le né sé ig fi gye -
lem mel kí sér te és rög zí tet te a vizs gált te rü -
let ese mé nye it. Er rõl ta nús ko dik a kolofon -
oldal is, amely sze rint a kéz irat 2011. ok tó -
ber 31-én ke rült le zá rás ra. A mû ak tu a li tá -
sa és „fris ses sé ge” vi tat ha tat lan, amely nek
 jelentõségét ta lán nem is most érez het jük,
ami kor a ta va lyi év ese mé nyei még tisz tán
él nek ben nünk, ha nem majd né hány esz ten -
dõ el tel té vel, ami kor kis sé már meg kop nak
em lé ke ink a köz jo gi rend szer át ala kí tá sá nak 
pon tos me ne té rõl, ne tán az al kot má nyo zás
fo lya ma tá ról, vagy ép pen a gaz da sá gi vi lág -
vál ság ra adott sa já tos kor mány za ti vá la szok -
ról.   To váb bá azért is üd vö zöl he tõ az utób -
bi más fél év fel dol go zá sa, mert fel vil lant ja a
2010-ben meg vá lasz tott Or szág gyû lés ál tal
rész ben vég hez vitt, rész ben csak ter ve zett
köz jo gi re for mo kat.

1 Smuk Pé ter PhD, egye te mi do cens, Szé che nyi Ist ván
Egye tem Al kot mány jo gi és Po li ti ka tu do má nyi Tan szék. 
SMUK Pé ter: Ma gyar köz jog és po li ti ka 1989–2011, Bu da -
pest, Osi ris Ki adó, 2011, 480 p.

2 A szer zõ elsõ mo no grá fi á ja: SMUK Pé ter: El len zé ki jo gok
a par la men ti jog ban, Bu da pest, Gon do lat, 2008, 208. p.

3 Lásd pél dá ul: MEZEY Bar na–SZEN TE Zol tán: Euró pai al -
kot mány- és par la men ta riz mus tör té net, Bu da pest, Osi ris,
2003.; SZEN TE Zol tán: Euró pai al kot mány- és parlamen -
tarizmustörténet 1945–2005, Bu da pest, Osi ris, 2005.



Szer ke zet

Több prob lé mát kel lett meg ol da nia a szer -
zõnek a mû el ké szí té se so rán. Egy részt egy
szer te ága zó té mát, ese mé nyek ez re it kel lett
éssze rû ter je del mi kor lá tok kö zött fel dol -
goz nia, más részt ezt át lát ha tó an, kö vet he tõ -
en be mu tat nia. E két kö ve tel mény meg va ló -
sí tá sá nak zá lo ga a mû jó fel épí té se.

A könyv nyolc fe je ze tet tar tal maz, ame -
lyek hez elõ szó, iro da lom jegy zék és füg ge lék 
kap cso ló dik. Hu szon há rom esz ten dõ köz -
jog- és po li ti ka tör té ne té nek le írá sát a szer zõ
a par la men ti cik lu sok sze rin ti ta go lás men -
tén vé gez te el. Aho gyan azon ban a har ma -
dik köz tár sa ság tör té ne te sem 1990-ben kez -
dõ dött, s nem is a leg utób bi tel jes par la men ti 
cik lus le zá ró dá sá val ért vé get, az elsõ fe je zet
pro ló gus ként tar tal maz za a Ká dár-kor szak
jel lem zé sét, va la mint a rend szer vál to zás tör -
té ne ti váz la tát. Ugyan így csa tol ja nap ja ink -
hoz a szer zõ az ál ta la be mu ta tott folyama -
tokat: a VII. fe je zet epi ló gus ként írja le a
 második Or bán-kor mány elsõ más fél évét.
A II–VI. fe je ze tek így egy-egy négy éves cik -
lus ra kon cent rál hat nak úgy, hogy tör té ne ti
ke re tük bõl nem szakadnak ki.

A par la men ti cik lu so kat tár gya ló fe je ze -
tek azo nos szer ke zet tel ren del kez nek, ame -
lyek ben az elsõ pont a vá lasz tá sok évé vel, a
har ma dik pe dig a párt rend szer kér dé se i vel
fog lal ko zik. A ket tõ kö zött ta lál ha tó szer ke -
ze ti elem a leg he te ro gé nebb, címe is fe je ze -
ten ként el té rõ, in kább az adott cik lus leg jel -
lem zõbb vo ná sa it eme li ki. 

A „vá lasz tá sok éve” címû ré szek azo nos
vizs gá la ti szem pon tok sze rint to vább ta go -
lód nak. A kam pá nyok kal, a vá lasz tá si ered -
mé nyek kel, a kor mány ala kí tás sal, az ön kor -
mány za ti vá lasz tá sok kal és az adott cik lus
par la ment jé nek jel lem zé sé vel mind az öt  fe-
jezet ben rész le te sen fog lal ko zik a szer zõ. To-
vább erõ sí ti az át gon dolt szer kesz tés rõl ki -
ala kult ké pet az is, hogy ez utób bi rész szin -
tén kö vet ke ze te sen azo nos szem pon tok men -
tén ke rült fel osz tás ra: el sõ ként a par la men -
ti jog gal, majd a par la men ti ülés rend del és
annak vál to zá sa i val, azt kö ve tõ en az el len -

õr zé si funk ci ó val, vé gül a sze mé lyi dön té -
sek kel is mer ked het meg az ol va só.

Ez a faj ta lo gi kus szer ke ze ti fel épí tés szin -
te tál cán kí nál ja a komp ara tisz ti ka le he tõ sé -
gét. Ezt a szer zõ ki is hasz nál ja: a VIII. fe je -
ze tet a par la ment jel lem zõi tör té ne ti össze -
ha son lí tá sá nak szen te li, amely ben a már be -
mu ta tott szem pon tok sze rint te kin ti át e jel -
lem zõk vál to zá sát. A cik lu sok el té rõ párt -
rend sze re i nek össze ve té sét ugyan ak kor hi á -
ba ke res sük: ar ról csak „A ma gyar de mok rá -
cia jel le ge” cí met vi se lõ rész ben ol vas ha tunk 
10-12 sort.4 Ezt el len sú lyo zan dó a szer zõ
nagy hang súlyt he lye zett a sze mé lyi dön -
tések ér té ke lé sé re, amely tu do má nyos ér -
dek lõ dé sé nek ko ráb ban is tár gyát ké pez te a
po liti kai zsák mány elv al kot má nyos kor lá tai
formá já ban.5

Bár a könyv törzs szö ve gé ben is szá mos
– pon to san 54 – táb lá zat te szi át te kint he tõ vé
a tár gyalt té má kat, a füg ge lék ben kü lön ta lá -
lunk össze sí tõ táb lá kat a vá lasz tá si ered mé -
nyek rõl, nép sza va zá sok ról, köz jo gi mél tó sá -
gok ról és párt el nö kök rõl. Nem fe led kez he -
tünk meg azok ról a sta tisz ti kai adat táb lák ról 
sem, ame lyek a né pes ség és a gaz da ság min -
den ko ri ál la po tát hi va tot tak tük röz ni. Ezek
se gí te nek iga zán el he lyez ni a tár sa dal mi va -
ló ság ban azo kat a po li ti kai tö rek vé se ket és
ma ga tar tá so kat, va la mint a jog al ko tás ter mé -
ke it, ame lyek rõl a mû szól. Nem vár ha tó el
egy ek ko ra idõ szak al kot mány- és po li ti ka -
tör té ne tét át fo gó mo no grá fi á tól, hogy rész le -
tes gaz da sá gi és szo cio grá fi ai elem zésekbe bo -
nyo lód jon, azon ban nem le het lég üres tér -
ben be mu tat ni a jog és a po li ti ka hely ze tét
annak tár sa dal mi ke re tei nél kül. Az utol só
fe je ze tet ki vé ve, az ilyen elem zé sek tõl kö vet -
ke ze te sen tar tóz ko dó mû prak ti ku san ol dot -
ta meg ezt az el lent mon dást: aki ma gya ráz ni
sze ret né a be mu ta tott po li ti kai ese mé nye ket, 
illetve azok le het sé ges tár sa dal mi-gaz da sá -
gi oka i ra kí ván csi, egy részt a bõ sé ges és pon -
tos láb jegy zet be li hi vat ko zá sok ra tá masz -
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kod hat, más részt maga is le von hat bi zo nyos
kö vet kez te té se ket a füg ge lék se gít sé gé vel. 

Még e táb lá za tok nál is hasz no sabb rész e a
füg ge lék nek az ún. Köz jo gi esett ár. Ez té ma -
kö rön ként tar tal maz za a leg fon to sabb jog -
sza bá lyo kat és al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za -
to kat, sõt egy út tal cím mu ta tó ként is funk -
cionál. Ez szin tén a már em lí tett össze ha -
sonlí tást te szi le he tõ vé jog te rü le ten ként, jog -
intézményenként, illetve könnyeb ben kö -
vet he tõ vé te szi ezek fej lõ dé si irá nya i nak át -
te kin té sét.

„Pár hu za mos in do ko lás” a több sé gi
jel le gû ma gyar de mok rá cia mel lett

A könyv utol só fe je ze te nem csak a par la -
ment jel lem zõ i nek át te kin té sét tar tal maz za,
ha nem a po li ti kai zsák mány elv vel is rész le -
te sen fog lal ko zik. A fe je zet har ma dik pont ja 
ko ro náz za meg a mû vet: szin té zis ként a ma -
gyar de mok rá cia jel lem zé sé re tesz kí sér le tet. 
E re cen zió ke re té ben is csak e rész tar tal mi
is mer te té sé re szo rít ko zom, az eb ben talál -
ható kö vet kez te té sek ugyan is al kal ma sak ar -
ra, hogy a kö tet ben sze rep lõ fo lya ma to kat
össze gez ve mu tas sák be. 

Az elem zés hez a ha zai szak iro da lom ban
Kö rö sé nyi And rás ál tal meg ho no sí tott lijp -
har ti mo dellt6 al kal maz ta a szer zõ. En nek
ke re té ben 12 is mérv ér té ke lé se nyo mán fog -
lal ál lást a ma gyar de mok rá cia jel le gé rõl, az -
az több sé gi vagy kon szen zu sos mi vol tá ról.
A mo dell lé nye ge, hogy va la mennyi is mér -
vet egy öt fo ko za tú (több sé gi – kö ze lebb a
több sé gi hez – köz tes – kö ze lebb a kon szen -
zu sos hoz – kon szen zu sos) ská lán kell el he -
lyez ni, s az egyes is mér vek nél sze rep lõ ér té -
ke lé sek össze sí té sé vel raj zol ha tó ki a po li ti -
kai rend szer természete.

A szer zõ Kö rö sé nyi And rás ko ráb bi meg -
ál la pí tá sa i val el len té te sen – vagy ép pen az
azok ból ki mu tat ha tó vál to zá si irány nak meg -
fel elõ en – a ma gyar de mok rá ci át annak több -

ségi tí pu sá hoz kö ze lebb ál ló nak jel lemzi.
A 12 ér té ke lé si szem pont kö zül az aláb bi ak -
ban né gyet vizs gá lok rész le te seb ben.

Az Al kot mány te kin te té ben Smuk Pé ter
el ve ti Kö rö sé nyi And rás nak az Al kot mány
tisz tán kon szen zu sos vol tá ról ki ala kí tott ál -
láspont ját, mi vel az al kot mány mó do sí tás ab-
szol út mi nõ sí tett több sé get igény lõ sza bá lya 
a prak ti kus mo di fi ká ci ó nak nem tu dott gá -
tat szab ni, s „az al kot má nyo zás le gi ti má ci ós
alap ját az elit ön ér de ké nek kö ve té se gyor san 
ki kezd te”7. Ez ugyan két ség te len tény, de
a ma gyar de mok rá cia kon szen zu sos vol tát
ön ma gá ban nem cá fol ja: az „eli tek pak tu -
ma”, ame lyek tár gya ként a szer zõ az EU-
ügye ket és a kép vi se lõi költ ség té rí tést ne ve -
sí ti is, ép pen a min den ko ri kormány és el -
len zék együtt mû kö dé sét bi zo nyít ja. Emel -
lett arra is fel sze ret ném hív ni a fi gyel met,
hogy a ke rek asz tal-tár gya lá so kon, majd az
al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban is ki sebb -
ség vé del mi esz köz ként, te hát kon szen zust
kény sze rí tõ in téz mény ként sze rep lõ mi nõ -
sí tett tör vény al ko tás – és al kot má nyo zás –
öt és fél éven ke resz tül, te hát a vizs gált idõ -
szak mint egy 25 szá za lé ká ban mû kö dés kép te-
 lennek bi zo nyul(t) a két har ma dos kormány -
többség meg lé te miatt. Bár az 1994–1998-as
par la ment kor mány ol da lá nak – fé lig meg -
valósult – ön kor lá to zá sa a köz jo gi in téz mény-
 rendszer ki szol gál ta tott sá gát még lep lez te,
2010 után a több sé gi de mok rá cia s a két -
harmad „min den ha tó sá ga” napi gya kor lat tá
vált.8

A szer zõ ki eme li, hogy a de mok rá cia kon -
szenzusos vol tát nem csu pán a par la men ten
be lü li ki sebb sé gi jo gok ga ran tál ják, ha nem
az Or szág gyû lés köz jo gi kor lá tai is. A köz -
jo gi kor lá tok lé te zé se vi tat ha tat lan, ugyan -
ak kor sze re pük re la tív. Ez egy részt a po li ti -
kai zsák mány elv bõl és a par la ment sze mély -
ze ti funk ci ó já ból ered: aho gyan arra Smuk
Pé ter is rá mu tat, a zsák mány szer zés „for má -
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Uni ver si tas-Gyõr, 2011., kü lö nö sen annak Új több ség
– al kot má nyos telj ha ta lom bir to ká ban címû feje zete.



li san min den olyan po zí ci ót érint, ame lyet
az adott pil la nat ban fenn ál ló po li ti kai több -
ség »meg ka pa rint hat«”9. Ha eh hez még fi -
gyelembe vesszük a szer ve zet ala kí tás sal meg -
szerezhetõ po zí ci ó kat, könnyen be lát ha tó -
vá vá lik, hogy az Or szág gyû lés el len sú lyát
je len tõ szer vek élé re a – meg fe le lõ, sok eset -
ben két har ma dos több ség ben lévõ – kor -
mány ol dal vá laszt hat ve ze tõt akár a ko ráb bi 
ve ze tõ cik lu sá nak le jár ta elõtt is.10 Sok kal
mar kán sab ban mu tat ja az Or szág gyû lés  óriási 
moz gás te rét az al kot má nyo zó és tör vény -
ho zó ha ta lom egy be esé se. Nor ma tív ér te -
lem ben ne he zen be szél he tünk köz jo gi kor -
lá tok ról ott, ahol ki zá ró la go san a par la ment
ha tá roz hat ja meg a sa ját kor lá ta i nak sze re -
pét, sõt lé tét. Kér dés ugyan ak kor, hogy de
fac to él-e ezen ha tal má val a Tisz telt Ház,
vagy „pi hen te ti ere jét”. Kü lö nö sen az utób -
bi két év ben nyil ván va ló, hogy az Or szág -
gyû lés nem riad vissza a prak ti kus al kot má -
nyo zás tól sem11, amely nek pél dá ja volt az
alkot mány bí ró-je lö lé si sza bá lyok meg vál toz -
tatása. Vég sõ so ron te hát az Al kot mány ma -
gá ba kó dol tan hor doz ta a több sé gi de mok -
rá ci át: az al kot má nyo zó ha ta lom Or szág -
gyû lés hez te le pí té sét a mi nõ sí tett több ség gel 
való mó do sít ha tó ság nem el len sú lyoz ta. Ez
több te rü let re ve zet át min ket: egy részt a vá -
lasz tá si rend szer re, más részt a köz vet len de -
mok rá ci á ra, har mad részt pe dig az elit stra té -
gi ák ra.

Mind há rom fen ti te rü let a de mok rácia
 jellegének egy-egy is mér ve is. A vá lasz tá -
si rend szer függ vé nyé ben ér vé nye sül het a
több sé gi de mok rá cia va ló di kor lát ja ként a
mi nõ sí tett több ség: ha a vá lasz tá si rend szer
fe lül rep re zen tál ja a gyõz tes pár tot, könnyen 
meg sze rez he tõ vé vá lik a két har ma dos több -
ség. A ma gyar vá lasz tá si rend szer ilyen nek

bi zo nyult: „Ma te ma ti kai tény […], hogy egy 
po li ti kai ol dal 50% fe let ti tel je sít mé nye már
két har ma dos par la men ti több sé get ered mé -
nyez.”12

A köz vet len de mok rá cia kap csán Smuk
Pé ter sze rint nem be szél he tünk „ar ról, hogy 
a köz vet len de mok ra ti kus ha ta lom gya kor -
lás va ló já ban kon szen zu sos de mok ra ti kus ele-
meket erõ sí te ne a ma gyar po li ti kai rend szer -
ben.”13 Ezt egy részt a nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben való rész vé te lünk rõl dön tés le gi ti mi -
tá sá ra hasz nált nép sza va zás sal, va la mint az
al kot mány meg erõ sí té sé re jo gi lag igény be
vehe tõ re fe ren dum tól tar tóz ko dás sal ma gya -
rázza a szer zõ.

Kü lö nö sen a nép sza va zás tól való tar tóz -
ko dás és a vá lasz tó pol gá ro kal kot má nyo zó
ha ta lom ból való köz vet len ré sze se dé sé nek
el vo ná sa utal a ma gyar po li ti ka eli tis ta jel le -
gé re. Az eli tiz mus, az elit stra té gi ák is mér ve
nem sze re pel Lijp hart rend sze ré ben, s a vizs -
gá ló dás kö ré be vo ná sa is meg kér dõ je lez he -
tõ. Egy fe lõl tá mo gat ha tó mint vizs gá la ti is -
mérv, mi vel a po li ti kai rend szer rõl re le váns
in for má ci ó kat hor doz. Ugyan ak kor azt is
ész re kell ven nünk, hogy az eli tiz mus nem a
de mok rá cia rend sze rén be lül ta nul má nyoz -
ha tó, ha nem pont el len té te sen, a de mok rá -
cia el len tét pár ja ként.14 Ma gya rán a demok -
rácia kon szen zu sos vagy több sé gi jel lege
köz ti meg kü lön böz te tés so rán az elit stra té -
gi ák nem ér té kel he tõ ek, hi szen azok si ke re
és el ter jedt sé ge va ló já ban a de mok rá cia ér vé -
nye sü lé sét szû kí ti, ek kép pen má sod la gos sá
vá lik a de mok rá cia jel le ge, ha de mok rá ci á -
ról sem, vagy le ga láb bis kor lá to zott értelem -
ben be szél he tünk. A köz jo gi és ál lam el mé le ti 
sza ki ro da lom is ha gyo má nyo san a több sé gi
el vet kép vi se lõ de mok rá ci á val ál lít ja szem be 
a ki sebb ség ural mát meg tes te sí tõ elitelmé -
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 9 SMUK: Ma gyar köz jog…, i. m., 421. p.
10 A könyv ki vá ló an elem zi a szer ve zet ala kí tá si jog kör és a

po li ti kai zsák mány szer zés kap cso la tát és le het sé ges gát -
ja it. Lásd: SMUK: Ma gyar köz jog…, i. m., 421–439. p.

11 Prak ti kus al kot má nyo zás alatt az al kot mány mó do sí tá -
sok kö zül azo kat ér tem, ame lyek azért vál tak szük sé ges -
sé, mert az adott kér dés ala cso nyabb jog for rá si szin ten
való sza bá lyo zá sa al kot mány el le nes nek bi zo nyult.

12 SMUK: Ma gyar köz jog…, i. m., 443. p.
13 Uo.
14 Kö rö sé nyi el sõ sor ban az elit stra té gi ák mint ér té ke lé si

 ismérvek vizs gá ló dás kö ré be vo ná sát az zal in do kol ja,
hogy az al kal ma zott mo dell is az ún. ko ope ra tív elit -
stratégia elõ fel te vé sén alap szik, amely a konkordancia -
demokrácia iro dal má ban, s Lijp hart nál is meg je le nik.
KÖRÖ SÉ NYI And rás: A ma gyar po li ti kai rend szer, Bu da -
pest, Osi ris, 1998, 371. p.



leteket.15 Te hát a ma gyar po li ti kai rend szer
elem zé se elsõ lép csõ jé nek annak eli tis ta vagy
de mok ra ti kus vol ta köz ti vá lasz tást tar tom,
s e kér dés el dön té sét kö ve tõ en ér de mes
elmé lyedni vagy az eli tiz mus, vagy a de -
mok rá cia jel leg ze tes sé ge i ben.16 Ki vált kép -
pen hang sú lyos len ne ezen szem pon tú vizs -
gá lat ab ban az or szág ban, amely nek vizs gált
po litikai rend szer e egy olyan rendszerválto -
zásból ere dez te ti ön ma gát, amely már-már
köz hely sze rû en az „eli tek pak tu ma ként” is
aposzt ro fál ha tó.

A bõ ví tett lijp har ti mo dell is mér vei kö -
zül négy re tér tem ki rész le te seb ben, azon -
ban ezek bõl is lát ha tó, hogy azok el kü lö -
nült vizs gá la ta is re le váns in for má ci ók hoz
ve zet, össze füg gé se ik hang sú lyo zá sa azon -
ban el engedhetetlen, hi szen az egyes is mér -
vek köl csön ös egy más ra ha tá sa erõ sí ti a ma -
gyar de mok rá cia több sé gi jel le gét. A nem -
zet kö zi jogi és po li ti kai kont roll me cha niz -
mu sok nél  kül a fe lül rep re zen tá ló vá lasz tá si
rendszer alap ján meg ala ku ló, mi nõ sí tett több -
ség gel al kot má nyoz ni ké pes, nép sza va zás sal
alig kor lá toz ha tó par la ment képe raj zo ló dik 
elénk, amely nek két har ma dos több sé ge sem 
a po li ti kai elit vele ver seny zõ el len zé ki ere -
jé vel, sem pe dig a vá lasz tó pol gá rok kal nem
kény sze rül meg ál la po dás ra. E mo dell ben te -
hát nem a komp ro misszum, ha nem egy ér -
tel mû en a több ség vá lik hang sú lyos sá.

El te kint ve az elit stra té gi ák kal kap cso la -
tos meg ál la pí tá sa im tól, a fe je zet elvitatha -
tatlan ér de mé nek tar tom azt, hogy nem pil -
la nat ké pet ké szí tett ma gyar po li ti kai rend -
szer rõl, ha nem annak vál to zá sa it kí ván ta
meg ragadni. Eh hez szi lárd ala pot nyúj tott
Kö rö sé nyi And rás ál tal ké szí tett táb lá -
zat, amely egy sze rû en át te kint he tõ vé te szi 

az egyes is mér vek ér té ke lé sét, és amellyel
össze sít he tõ ek azok. A ma gyar de mok rá cia
há rom idõ sza ka ke rült vizs gá lat alá ezek sze -
rint a szem pon tok sze rint: a rendszervál -
tozás, az ez red for du ló és a 2010-es köz jo -
gi re form. Egy ér tel mû en le ol vas ha tó a táb -
lázatról az a trend, amely ha zánk po li ti -
kai rend sze rét kis lé pé sek kel, de fo lya ma to -
san és ki len gé sek nél kül tol ja a rendszervál -
tozáskor jel lem zõ, kon szen zu sos hoz kö ze -
lebb álló de mok rá ci á tól az in kább több sé gi
tí pu sú felé. Va la mi vel több mint két év ti zed
alatt az öt stá ci ó ból álló rend szer há rom „ál -
lo má sán” volt el he lyez he tõ a ma gyar de mok -
rá cia. A rend szer vál to zás éve i ben „a konszen - 
zu sos hoz kö ze lebb esõ”, az ez red for du ló kö -
rül „köz tes”, 2011-ben a több sé gi hez állt kö -
ze lebb ha zánk po li ti kai rend szer e. To váb bi
ér de kes ség, hogy nincs olyan is mér ve e mo -
dell nek, amely ki lóg na e több sé gi irány ba
mu ta tó trend bõl. 

A mû he lye a szak iro da lom ban

Ta lá ló fel ütés sel in dul az Elõ szó, ami kor
arra mu tat rá, hogy egy szer re könnyû és ne -
héz a rend szer vál to zás ha zai al kot mány- és
po li ti ka tör té ne tét ku tat ni. Egy szer re sza kad 
ugyan is rá a ku ta tó ra óri á si mennyi sé gû for -
rás: ko ra be li új ság cik kek, s az utób bi év ti -
zed bõl in ter ne tes for rá sok is. A for rás bõ ség
azon ban ket tõs csap dát rejt: ki kell tud ni vá -
lasz ta ni a hi te les for rá so kat, va la mint éssze -
rû ha tá rok közé kell szo rí ta ni a tár gya lan dó
té mát is. Ezt a ki hí vást a szer zõ tel je sí tet te,
ami rõl az iro da lom jegy zé ket át te kint ve is
meggyõ zõd he tünk. A csak nem 400 té telt tar-
tal ma zó bib li og rá fia túl nyo mó több sé gét a
Ma gyar or szág Po li ti kai Év köny ve címû ki -
advá nyok ban meg je lent ta nul má nyok te -
szik ki, de HVG, illetve más fo lyó ira tok ha -
sáb ja i ról szár ma zó cik kek kel is ta lál koz ha -
tunk a hi vat ko zá sok kö zött. Ter mé sze te sen
a rend szer vál to zást és a har ma dik köz tár sa -
ság po li ti ka tör té ne té nek egé szét vagy ré szét
fel dol go zó mo no gra fi kus mû vek sem hi á -
nyoz nak az iro da lom jegy zék bõl.
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15 Lásd Bó dig Má tyás át te kin té sét a de mok rá cia és elit -
elmé le tek rõl: BÓDIG Má tyás: Kon szen zus, rész vé tel,
több ség. Az ál lam és a de mok rá cia vi szo nyá nak el mé le -
tei = Ál lam el mé let I., szer k. TAKÁCS Pé ter, Szent Ist ván 
Tár su lat, Bu da pest, 2009, 210–228. p.

16 Az elit stra té gi ák nak a lijp har ti mo dell be való il leszt he -
tõ sé gé vel kap cso la tos ne héz sé get mu tat ja az is, hogy az
is mér ve ket össze fog la ló táb lá zat ban a szer zõ nem sze re -
pel te ti azt.
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Nem hagy ha tó em lí tés nél kül, hogy e mo -
no grá fi ák vagy a Smuk Pé ter mû vé ben tár -
gyalt nál rö vi debb kor szak be mu ta tá sát vál -
lal ják17, vagy olyan idõ sza két, amely csak
rész ben fedi a rend szer vál to zást kö ve tõ év ti -
ze de ket18, vagy csak egy-egy sze le té re kon -
cent rál nak a po li ti ká nak, köz jog nak19, te hát 
már cél ját te kint ve is rit ka al ko tást is mer he -
tünk meg e re cen zió tár gyá ban. Több olyan
könyv vel ta lál koz hat tunk már, ame lyek leg -
alább cí mük alap ján in do kol ják leg alább rö -
vid össze ve té sü ket e mun ká val.

Kéri Lász ló A rend szer vál tás kró ni kája
1988–2009 címû mun ká ját vél het jük e mû -
höz leg kö ze lebb ál ló nak, azon ban a két
könyv tel je sen el té rõ meg kö ze lí tés mód dal
ren del ke zik. Kéri „kró ni ká ja” al bum jel le gû, 
amely szám ta lan fo tó val il luszt rál ja – az
ezek sze rint 2009-ig tar tó – rend szer vál tás
tör té ne tét. Az ese mé nye ket csu pán kro no -
lo gi ku san, re la tí ve rö vid ter je de lem ben mu -
tat ja be, a hang súly érez he tõ en a fény ké pek
felé to ló dik el, a szö veg szó hasz ná la ta, stí lu -
sa is kö ze lebb áll a pub li cisz ti ká hoz, mint a
tu do má nyos mû é hez. 

Rom sics Ig nác tör té nész pro fesszor  A har -
ma dik Ma gyar Köz tár sa ság 1989–2009 címû
köny vé hez ké pest alap ve tõ en két as pek tus -
ban nyújt nó vu mot a re cen zált mû. Egy -
részt a két mo no grá fia ter je del me je lenti
az el té rést: míg Rom sics pro fesszor 108 ol -
dalban mu tat ja be a rend szer vál to zás tól el -
telt két év ti zed tör té ne tét, ad dig Smuk Pé ter

csak nem 500 ol da lon ke resz tül tag lal ja azt.
Már a két könyv hossza is sej te ti az el té rõ
mély sé gû, rész le tes sé gû té ma fel dol go zást.20

A má sik hang sú lyo zan dó kü lönb ség az el -
múlt hu szon egy né hány év be mu ta tá sá nak
némi leg el té rõ szem pont ja: Rom sics köz -
történetet írt, míg Smuk al kot mány- és po li -
tikatör té ne tet. Ugyan a ket tõ nek számos
met szés pont ja van (pár tok, vá lasz tá sok, na -
gyobb je len tõ sé gû tör vé nyek stb.), egy al -
kot mány- és po li ti ka tör té ne ti mû tõl azon -
ban spe ci á lis is me ret anyag köz ve tí té sét vár -
juk – sze ren csés eset ben a köz tör té net ke re -
te i be ágyaz va – amit meg is ka punk.

Fi gye lem re mél tó, hogy a szak iro da lom
vo nat ko zó rész e, és így egy út tal a szer zõ
ren del ke zé sé re álló for rá sok meg ha tá ro zó
há nya da is olyan szer zõk tol lá ból szü le tett,
akik töb bé-ke vés bé ma guk is ak tív ré sze sei
és ala kí tói vol tak az el múlt idõ szak po li ti ká -
já nak.21 E for rá sok meg ke rül he tet le nek, de
még a leg ob jek tí vebb szer zõ is a sa ját né zõ -
pont já ból tud ja le ír ni azt, amit sze mé lye sen
is át élt, így ha nem is egy ol da lú, de le ga láb -
bis szub jek tív ér té ke lést, sõt be mu ta tást ad.
Az aka dé mi ai, ku ta tói meg kö ze lí tés „par -
lamenti szék so rok tól való tá vol ság tar tá sa”,
va la mint a le he tõ leg szé le sebb, sok szí nû for -
rás hasz ná lat miatt ol va só ként biz to sak le he -
tünk ben ne, hogy a har ma dik Ma gyar Köz -
tár sa ság al kot mány- és po li ti ka tör té ne té rõl
ob jek tív ké pet kap ha tunk e mû elolvasá -
sával.

17 RIPP Zol tán: Rend szer vál tás Ma gyar or szá gon 1987–1990,
Bu da pest, Nap vi lág, 2006.; ROM SICS Ig nác: Volt egy szer
egy rend szer vál tás…, Bu da pest, Ru bi con-Ház, 2003.;
KUL CSÁR Kál mán: Két vi lág kö zött. Rend szer vál tás Ma -
gyar or szá gon 1988–1990, Bu da pest, Aka dé mi ai, 1994.;
LEN GYEL Lász ló: Párt ház ból pa lo tá ba, Bu da pest, He li -
kon, 1998.

18 BIHA RI Mi hály: Ma gyar po li ti ka 1994–2004, Bu da pest,
Osi ris, 2005.

19 SÓLYOM Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás kez de tei Ma -
gyar or szá gon, Bu da pest, Osi ris, 2001.; JÁRAI Zsig mond:
A pénz be szél, Bu da pest, Heti Vá lasz Ki adó, 2007.;
BOZÓ KI And rás: Po li ti kai plu ra liz mus Ma gyar or szá gon,
Bu da pest, Szá zad vég, 2003.; MÜL LER György: Kor -
mány ról kor mány ra a rend szer vál to zás utá ni Ma gyar or -
szá gon. An tall tól Gyur csá nyig, Bu da pest, Ma gyar Köz -
löny Lap- és Könyv ki adó, 2008.

20 Min den kép pen meg kell je gyez ni, hogy Rom sics Ig nác
köny ve a Ma gyar or szág tör té ne te címû so ro zat 23. kö te -
te ként je len t meg, ami a re la tí ve rö vid nek tûnõ ter je del -
mét is meg ma gya ráz za.

21 Így pél dá ul: HORN Gyu la: Azok a ki lenc ve nes évek…,
Bu da pest, Kos suth, 1999.; BIHA RI: i. m.; BOZÓ KI: i. m.;
JÁRAI: i. m.; KUL CSÁR: i. m.; SÓLYOM: i. m. Ér de kes,
hogy Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nö ki ta pasz ta la ta i ról 
szóló mo no grá fi á já ra nem ta lá lunk hi vat ko zást, s az iro -
da lom jegy zék ben sem sze re pel – SÓLYOM Lász ló: Egy
el nök ség le nyo ma ta, Bu da pest, Szá zad vég, 2010. 



Szer zõ ink rõl

Bod nár Esz ter

Jo gász. 2006 és 2008 kö zött az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da tag ja, 2008 óta a Köz igaz ga tá si
és Igaz ság ügyi Mi nisz té rium (ko ráb ban Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium) Al kot -
mány jo gi Fõ osz tá lyá nak mun ka tár sa. Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog -
tu do má nyi Kar Al kot mány jo gi Tan szé ké nek PhD-hall ga tó ja, meg bí zott elõ adó ként al kot -
mány jo got és po li ti kai rész vé te li jo go kat oktat. 

Fõ ku ta tá si te rü le te a po li ti kai rész vé te li jo gok alap jo gi meg kö ze lí té se, kü lö nös te kin tet tel
a vá lasz tó jog al kot mány jo gi kor lá ta i ra és vé del mé nek esz kö ze i re.

Bod nár Nor bert 

Egye te mi ta nár se géd a Mis kol ci Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak Köz igaz ga tá si
Jogi Tan szé kén, egy ben a Deák Fe renc Dok to ri Is ko la dok to ran du sza. Ku ta tá si té mája a köz -
igaz ga tás te rü le ti és he lyi szint je, azon be lül kü lö nös te kin tet tel a te le pü lés és a me gye köz ti
szer ve zõ dé sek re, kap cso la tok ra.

Csal ló Krisz ti na

Jo gász (1999), euró pai jo gi szak jo gász (2003), 2003-ban tett jogi szak vizs gát, je len leg a
Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar Al kot mány jo gi Tan szé kén
(2008-tól a jog elõd Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar Al kot mány -
jo gi Tan székén) egye te mi ta nár se géd ként ön kor mány za ti jo got ok ta t, ku ta tá si te rü le te a he -
lyi ön kor mány za tok.

Er dõs Csa ba

2010-ben szer zett sum ma cum la u de mi nõ sí té sû jogi dip lo mát a Szé che nyi Ist ván Egye tem
Deák Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán. Je len leg má sod éves nap pa li ta go za tos
PhD-hall ga tó a gyõ ri Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok to ri Is ko lá ban, ku ta tá si té má ja a par la -
men ti fe gyel mi jog. Óra adó ként se gí ti az egye tem Al kot mány jo gi és Po li ti ka tu do má nyi
Tan szé ké nek mun ká ját, ahol al kot mány jo got és po li to ló gi át ok ta t. Emel lett al kot mány jo gi
ér ve lés tan cím mel szak kur zust ve zet a Batt hy ány La jos Szak kol lé gi um ban.

Klotz Pé ter

Jo gász, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak PhD-hall -
ga tó ja. 2004-tõl az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium, majd az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium mun ka tár sa, 2009-tõl az IRM Hu mán po li ti kai Fej lesz té si Osz tá lyá nak ve ze tõ je, je len -
leg az Ál la mi Szám ve võ szék In teg ri tás Pro jekt jé nek szak mai köz re mû kö dõ je. Ku ta tá si te rü -
le te az erõ for rás-ter ve zés és szer ve zet fej lesz tés a köz igaz ga tás ban, az Euró pai Unió so ros el -
nök sé ge, va la mint a kor rup ció el le ni küz de lem és az in teg ri tás me nedzs ment. 



Koi Gyu la 

Igaz ga tás szer ve zõ (2002), si no ló gia sza kos ven dég hall ga tó (2007–2009), jo gász (2010).
A BCE ÁK Ál lam igaz ga tá si Tan szé kén ta nár se géd (2003–2005). 2005-tõl az MTA Jog tu do -
má nyi In té ze te Köz igaz ga tá si Jogi Osz tá lyán tu do má nyos se géd mun ka társ. 2005-tõl az Or -
szág gyû lés Men tel mi Bi zott sá gá nak ál lan dó szak ér tõ je. 2009-tõl a Jogi Tu dó sí tó címû fo lyó -
irat fõ szer kesz tõ je. 2010-tõl a gyõ ri SZE Deák Fe renc ÁJK Dok to ri Is ko la dok to ran dusz
hall ga tó ja. 2012-tõl a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Ka rán helyi
ön kor mány za ti mo del le ket ok ta t. Ku ta tá si te rü le te az össze ha son lí tó köz igaz ga tás, to váb bá
a jogi si no ló gia.

Pil ler Zsu zsa

2004-ben szer zett dip lo mát a Szé che nyi Ist ván Egye tem Jog- és Gaz da ság tu do má nyi Kar
Gaz dál ko dá si Sza kán ki vá ló mi nõ sí tés sel, az óta fel szá mo ló biz tos ként, illetve fi ze tés kép te -
len sé gi szak ér tõ ként dol go zik. 2005-ben újabb ok le ve let ka pott az ELTE Jogi sza kok le ve les
köz gaz dász Sza kán, 2010-ben pe dig a Bu da pes ti Cor vi nus Egye te m fel szá mo lá si és va gyon fel -
ügye le ti szak köz gaz dász kép zé sé ben. 2005-tõl a Re gionális és Tár sa da lom tu do má nyi Dok -
tori Is ko la hall ga tó ja, je len leg a fo ko zat szer zé si el já rás van fo lya mat ban. Disszer tá ciójának
té má ja a ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok. 2010-tõl ok ta tó ként részt vesz a fel -
szá mo ló biz to sok fel sõ fo kú és a fel szá mo ló asszisz ten sek kö zép fo kú kép zé sé ben. 2011-tõl a
Fel szá mo lók Or szá gos Egye sü le te Ok ta tá si Bi zott sá gá nak tag ja.

Tó zsa Ist ván 

Ge og rá fus kép zett sé gû, aki ere de ti leg kör nye zet ku ta tó tér in for ma ti ká val fog lal ko zott az
MTA Föld rajz tu do má nyi Ku ta tóin té ze té ben. 12 év vel ez elõtt a vá ro si környezetinformá -
ciós rend sze rek ré vén az Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la Köz igaz ga tás-szer ve zé si és Ur ba nisz ti -
kai Tan szé ké re ke rült, ahol a tele pü lés tan és a tele pü lé si inf ra struk tú ra tan tár gya kat ok tat -
ta Köz igaz ga tá si ur ba nisz ti ka I–II. cím mel. A fõ is ko la Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem be tör -
té nõ in teg rá ci ó ja után tan szék ve ze tõ ként az elekt ro ni kus igaz ga tás szer ve zés sel fog la lko -
zott. A tan szék E-Go vern ment Ku ta tó cso port ja élén 10 év alatt is ko la te rem tõ mun kát
 végzett e te rü le ten. 40 szak köny vet je len tet tek meg az E-Go vern ment Ta nul má nyok címû
so ro zat ban, 3 új BA és 2 MA törzs tan tár gyat, va la mint mint egy 30 új vá laszt ha tó tan tár -
gyat ve zet tek be a Köz igaz ga tás-tu do má nyi Ka ron. 2012-tõl a Cor vi nus Egye tem Gaz da -
ság föld rajz Tan szé két ve ze ti, és ok ta tó a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu -
do má nyi Ka rán.

Tur ko vics Ist ván 

A Mis kol ci Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán szer zett jogi dip lo mát 2005-ben.
 Elõször ügy véd je lölt ként dol go zott, majd 2007-ben, mi u tán a Mis kol ci Egye tem Ál lam- és
Jog tu do má nyi Ka rán mû kö dõ Deák Fe renc Dok to ri Is ko lá ba fel vé telt nyert, ta nár se gé di
 állást ka pott az Ál lam tu do má nyi In té zet Köz igaz ga tá si jogi Tan szé kén, ahol je len leg ta nár se -
géd ként dol go zik. Ku ta tá si te rü le te a ha tó sá gi el já rás tárgy kö re, azon be lül is a ha tó sá gi jog -
or vos la tok. A té má ban több ta nul má nya je len t már meg ha zai és nem zet kö zi szin ten, je len -
leg a PhD-fo ko zat meg szer zé se van fo lya mat ban.
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Vá czi Pé ter 

2005-ben szer zett jogi dip lo mát az ELTE ÁJK Gyõ ri Ta go za tán sum ma cum la u de mi nõ -
sí tés sel. 2009-ben le tet te a jogi szak vizs gát, 2011-ben PhD-fo ko za tot szer zett. 2005 õsze óta
a SZE DF ÁJK Al kot mány jo gi és Po li ti ka tu do má nyi Tan szé ké nek ok ta tó ja, egye te mi ad -
junk tus, mel let te ügy véd ként prak ti zál. Ku ta tá si te rü le te az al kot má nyos köz igaz ga tás té -
ma kö re, dok to ri disszer tá ci ó ja a jó köz igaz ga tá si el já rás al kot má nyos kor lá ta it elem zi. Tár -
sa dal mi meg bí za tás ban a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság pót -
tag ja.

Vér te sy Lász ló 

PhD jur. PhD Éc. egye te mi do cens, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Köz igaz ga tás-tu do -
má nyi Ka rán ok ta t. A Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rán
vég zett; ezt kö ve tõ en ott, majd a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Dok to ri Is ko lá já ban fe -
jez te be jog tu do má nyi PhD-ta nul má nya it. A kö zel múlt ban a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem Köz gaz da ság-tu do má nyi Kar Dok to ri Is ko lá já ban véd te meg köz gaz da sá gi PhD-érteke -
zését. Ku ta tá si te rü le te a pénz ügyi szek tor köz gaz da sá gi és jogi össze füg gé se i nek vizs gá la ta,
kü lö nös hang súlyt fek tet ve a fi nan szí ro zá si és biz to sí tá si kér dé sek re; va la mint a gaz da sá gi és
e-köz igaz ga tás. Szá mos pub li ká ció szer zõ je. Több tu do má nyos in téz mény ben ta nács adó,
ku ta tó: Gaz da ság Elem zõ In té zet, Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet, Kö zép-Eu ró pai Innová -
ciós Köz pont; emel lett a nagy vá ra di Kle bels berg Kunó Szak kol lé gi um szak mai igaz ga tó ja, a
Kár pát-If jú sá gi Egye sü let el nök sé gi szak referense.

Vis sy Be at rix

2009-ben dip lo má zott az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán, ugyan eb ben az év ben
kezd te meg PhD-ta nul má nya it en nek dok to ri is ko lá já ban. 2010 és 2012 kö zött az ELTE
 Alkotmányjogi Tan szé ké nek tu do má nyos se géd mun ka tár sa, 2012 áp ri li sá tól ta nár se géd ok -
ta tó ja. Ku ta tá sai te rü le te az em ber i jo gok in téz mé nyes ga ran ci a rend sze re, kü lö nös te kin tet -
tel az alap jo gok bí rói tí pu sú vé del mé re.
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Pub li ká ció a Ma gyar Köz igaz ga tás ban
A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet ki adá sá ban meg je le nõ Ma gyar Köz igaz ga tás címû szak -

mai, tu do má nyos fo lyó irat köz igaz ga tá si té má jú, tu do má nyos írá sok köz lé sé re kí ván pub li -
ká lá si le he tõ sé get biz to sí ta ni. 

A lap cél ja: a köz igaz ga tás, a köz me nedzs ment és a köz po li ti ka fej lõ dé sét szol gá ló lek to rált
ku ta tá sok és szak mai ta pasz ta la tok köz lé se, a tu do má nyos né ze tek és a gya kor la ti meg fon to lá -
sok kö zöt ti köl csön ha tás erõ sí té se, a köz igaz ga tás mi nõ sé gé nek fej lesz té sét szol gá ló tu dás köz -
ve tí té se.

A szer kesz tõ ség az aláb bi ro va tok ba vár írá so kat: 

Tu do má nyos köz le mé nyek: a köz igaz ga tás fej lesz té sé vel kap cso la tos ha zai és nem zet kö zi
ku ta tá si ered mé nyek be mu ta tá sa, tu do má nyos mû he lyek, is ko lák esz me cse ré je. 

Szak mai fó rum: e ro vat cél ja te ret adni a köz igaz ga tá si pra xis mû ve lõi kö zöt ti a ta pasz ta lat -
cse ré nek, a jó gya kor la tok be mu ta tá sá nak és a köz szol gá lat vál to zá sa it be mu ta tó tu dó sí tá -
sok nak.

Nem zet kö zi ki te kin tés: e ro vat cél ja a nem zet kö zi köz igaz ga tás-tu do má nyi ku ta tá sok
köz ve tí té se, tu dó sí ta ni a kül föl di köz igaz ga tá si stra té gi ák ról és gya kor la tok ról, az euró -
pai köz igaz ga tá si rend sze rek kö ze le dé sé rõl és együtt mû kö dé sé rõl, az EU tö rek vé se i rõl
és a nem zet kö zi szer ve ze tek köz igaz ga tás-fej lesz té si prog ram ja i ról.

Szem le: e ro vat tu dó sít a köz igaz ga tás vi lá gá nak szak mai és tu do má nyos ese mé nye i rõl,
hí re i rõl, prog ram ja i ról, re cen zi ó kat és kon fe ren cia-be szá mo ló kat kö zöl.

Pub li ká lás ra el fo ga dott kéz irat: A kéz ira tot ol dal szá moz va, elekt ro ni ku san kér jük le ad -
ni, fel tün tet ve raj ta az írás szer zõ jé nek ne vét, el ér he tõ sé gét, az írás pon tos cí mét (an go lul is)
és azt, hogy a szer zõ me lyik ro vat ba szán ja az írást. Az írás hoz egy rö vi debb (kb. 1000 n) ma -
gyar nyel vû abszt rak tot kell mel lé kel ni. A fo lyó irat an gol nyel vû we bes pub li ká ci ó ja szá má -
ra egy hosszabb ter je del mû (kb. 4000 n) an gol vagy ma gyar nyel vû abszt rak tot is szí ves ked -
jen mel lé kel ni.

Ter je de lem: max.  40 000 n, amely be be le szá mít a cím és a lead is. 
Kér jük a cím hi e rar chia egy ér tel mû be je lö lé sét. 
Az áb rá kat, táb lá za to kat kü lön la pon, illetve kü lön fájl ban, sor szá moz va, cí mek kel el lát va 

szí ves ked je nek a szer kesz tõ ség nek le ad ni úgy, hogy a táb lá zat vég le ges for má já ban lát ható le -
gyen. Más mû vek bõl át vett áb rák, il luszt rá ci ók köz lé si en ge dé lyét a szer zõ szer zi be.

A szö ve get nem kér jük ti po gra fi zál ni, va la mint tech ni kai kel lék kel el lát ni (pl. élõ fej).
A kéz irat egy ol dal a kb. 25-26 más fe les vagy dup la sor köz zel gé pelt sort tar tal maz zon, so ron -
ként 60 le ütés sel. A mar gók ide á lis mé re te: bal ol da lon 20 mm, jobb ol da lon 30 mm, alul
40 mm, fe lül 25 mm. A cí me ket, al cí me ket, kü lön ál ló idé ze te ket a szö veg tõl egy-egy sor vá -
lassza el. Az új be kez dé sek egy en ter le ütés sel kez dõd je nek.

A ki eme lés ide á lis mód jai a kur zi vá lás, egyéb ki eme lést kér jük a ki adó val meg be szél ni. 
A fel hasz nált iro da lom cím le írá sát az Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek Cím le írá si és

jegy ze te lé si alap el ve i nek meg fe le lõ en szí ves ked je nek le ad ni.
A köz le mé nyek két sze res lek to rá lá son men nek ke resz tül a Szer kesz tõ ség sza bá lyai sze -

rint. 
To váb bi in for má ció: szer kesz to seg@nki.gov.hu

 Re mél jük, a le he tõ ség fel kel tet te az ér dek lõ dé sét!
Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té zet
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