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23/2010. ( I I I .  4 . )  a b H aTá rOzaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 9. § (2) bekezdés – a vállalkozás joga
Alkotmány 57. § (1) bekezdés – a bíróság előtti 
egyenlőség alkotmányos elve
Alkotmány 57. § (5) bekezdés – jogorvoslathoz való 
jog
Alkotmány 61. § – a véleménynyilvánítás 
szabadsága
1270/B/1997. AB határozat
37/2000. (X. 31.) AB határozat

Több indítványozó is kezdeményezte a gazdasá-
gi reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 
(Grtv.) reklámtevékenységet korlátozó szabályainak 
alkotmányossági vizsgálatát. A jogállamiság elvének 
[alkotmány 2. § (1) bekezdés], a véleménynyilvání-
tás [alkotmány 61. §] és a vállalkozás jogának [al-
kotmány 9. § (2) bekezdés] sérelmére hivatkozás-
sal indítványozták a dohányreklámok és a „szexuális 
ingerkeltésre irányuló áruk” reklámjának tilalmára 
vonatkozó törvényi rendelkezések megsemmisíté-
sét. A sérelmezett rendelkezések alkalmazása miatt 
több dohánygyár alkotmányjogi panaszt is benyúj-
tott. Az egyik indítványozó szerint cenzúrát való-
sít meg és ezért a szabad véleménynyilvánítás jogát 
sérti, hogy a Grtv. előírja az eljáró hatóság számára 
a reklámszabályokat sértő, nyilvánosságra még nem 
hozott reklám közzétételét. Az Alkotmánybíróság 
eljárása során észlelte, hogy a gazdasági reklámte-
vékenység szabályozására az Országgyűlés időköz-
ben új törvényt alkotott. Erre figyelemmel az Alkot-
mánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv2.) 
azon rendelkezései tekintetében végezte el az utóla-
gos normakontroll eljárást, amelyek tartalmilag azo-
nosak a Grtv. támadott szakaszaival. Az ügy előadó 
bírája Holló András volt.

Az indítványok érdemi elbírálásának első lépése-
ként az Alkotmánybíróság áttekintette a gazdasá-
gi reklámtevékenység megítéléséről kialakított pre-
cedensjogát. A bírák már az 1270/B/1997. AB ha-
tározatban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
gazdasági reklámtevékenység a véleménynyilvánítás 
szabadságának körébe esik, és így kiterjed rá az al-

kotmány 61. §-ának védelme. Ugyanebben a hatá-
rozatában ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a ke-
reskedelmi jellegű információk közzététele esetében 
szélesebb körű állami beavatkozás lehet alkotmá-
nyosan elfogadható. A véleménynyilvánítás szabad-
ságának kitüntetett alkotmányossági védelme azért 
indokolt, mert az az egyén önkifejezésének, szemé-
lyisége szabad kibontakoztatásának és a demokrati-
kus társadalomban való részvételének elengedhetet-
len eszköze. A gazdasági reklám azonban nem áll 
közvetlen kapcsolatban a véleményszabadság ezen 
értékeivel, így a korlátozás lehetősége szélesebb kör-
ben minősülhet alkotmányosnak.

Az Alkotmánybíróság ezt követően a Grtv2. 27. 
§-át vette górcső alá, amely a reklámszabályokba 
ütköző, még nyilvánosságra nem hozott reklámok 
közzétételének előzetes megtiltását írja elő. E jog-
szabályhelyet formai és tartalmi szempontból egy-
aránt kifogásolta az indítványozó. Véleménye szerint 
e tárgykört az Országgyűlés a jelen lévő képviselők 
kétharmadának támogató szavazatával szabályoz-
hatja, tekintettel arra, hogy az alkotmány 61. § (3) 
bekezdése a sajtószabadságról szóló törvény elfoga-
dásához kétharmados többséget követel meg. Emel-
lett azt is állította, hogy a szabályozás sérti az alkot-
mány 61. § (1) bekezdése által védett véleménynyil-
vánítás szabadságát.

Az Alkotmánybíróság először a formai alkot-
mányellenesség kérdésében foglalt állást. Ehhez a 
testületnek először azt kellett megvizsgálnia, hogy 
a támadott szabály milyen összefüggésben áll a saj-
tószabadsággal és a cenzúra tilalmával. E vizsgálat 
eredményeként az alkotmánybírák megállapították, 
hogy a támadott jogszabályhely nem minősíthető a 
sajtószabadságra vonatkozó törvény koncepciója lé-
nyeges elemének, így az nem kétharmados tárgykör. 
Ebből következően az Alkotmánybíróság az indít-
ványozó formai alkotmányellenességre alapított in-
dítványát elutasította.

A tartalmi alkotmányellenességre vonatkozó ér-
velés azonban megalapozottnak bizonyult. Az Al-
kotmánybíróság szerint konkrét közérdekű cél kivé-
telesen szükségessé teheti a közlés előzetes korláto-
zását. Ehhez azonban a törvényalkotónak pontosan 
meg kell jelölnie a korlátozás okait és a korlátozás 
alá tartozó közlések körét, valamint megfelelően 
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szabályoznia kell a hatósági eljárást. Ezzel szemben 
a Grtv2. 27. §-a rendkívül általános megfogalma-
zású, és bármilyen szabályszegés esetén, annak sú-
lya mérlegelése nélkül, automatikusan kötelezővé te-
szi a közlés megtiltását. Ráadásul a tiltás közvetve 
olyan közlések nyilvános megjelenését is hátráltat-
hatja, amelyek nem reklámok, hanem az alkotmány 
61. §-ának kiemelt védelmében részesülő szólásnak, 
véleménynyilvánításnak minősülnek. Így e törvé-
nyi rendelkezés a véleménynyilvánítás szabadsága, 
azon belül a sajtószabadság aránytalan korlátozásá-
ra ad módot, ezért az Alkotmánybíróság megsem-
misítette.

Ezt követően a Grtv2. 9. § (3) bekezdésének nor-
makontrollját végezték el az alkotmánybírák. E jog-
szabályhely megtiltja a „rendeltetése szerint szexu-
ális ingerkeltésre irányuló áruk” reklámját. Az in-
dítványozó szerint e megfogalmazás bizonytalan, 
nem értelmezhető megfelelően, ezért sérti a jogbiz-
tonság elvét, így az alkotmány 2. § (1) bekezdését. 
Az Alkotmánybíróság nem osztotta az indítványo-
zó véleményét. álláspontja szerint ez a rendelkezés 
nem hordoz a normák általános megfogalmazásából 
szükségszerűen következő jogértelmezésen túlmenő, 
a jogalkalmazói gyakorlat által orvosolható megérté-
si problémákat.

Megalapozatlannak bizonyult az az indítványo-
zói érv is, amely a támadott rendelkezés alkotmány-
ellenességét a vállalkozáshoz való jog [alkotmány 9. 
§ (2) bekezdés] sérelmére alapította. Az alkotmány-
bírósági gyakorlat a vállalkozás jogát a foglalkozás 
szabad megválasztása jogának [alkotmány 70/B. § 
(1) bekezdés] egyik aspektusaként kezeli. A vállal-
kozás joga alapján senkinek sincs alanyi joga megha-
tározott foglalkozással kapcsolatos vállalkozás gya-
korlásához. Ez az alapjog csupán azt a kötelezett-
séget rója az államra, hogy ne tegye lehetetlenné a 
vállalkozóvá válást, annak gyakorlása elé ne állítson 
aránytalan korlátokat. A Grtv2. vizsgált rendelkezé-
se a vállalkozás gyakorlásának lényegére nincs kiha-
tással, csupán bizonyos termékek reklámozását kor-
látozza, de az ezeket előállító vállalkozások piacra 
lépését nem akadályozza. Mindezekre figyelemmel 
az Alkotmánybíróság a Grtv2. 9. § (3) bekezdését 
támadó indítványt elutasította.

Ugyanerre a sorsra jutottak a dohányreklámok ti-
lalmát kifogásoló alkotmányjogi panaszok és konk-
rét bírói normakontroll-kezdeményezések is. Az in-
dítványozók szerint a Grtv2. 13. §-a által előírt 
szinte teljes reklámozási tilalom ellentétes a véle-
ménynyilvánítás szabadságával. Az Alkotmánybíró-
ság az indítványok elbírálásánál a 37/2000. (X. 31.) 
AB határozatot tekintette precedensnek. Ez a hatá-
rozat rögzíti, hogy a dohánytermékek reklámjának 

esetében szélesebb körű állami beavatkozásra van le-
hetőség, tekintettel a dohánytermékeknek az egész-
ségre gyakorolt rendkívül káros hatására. Emellett 
az alkotmánybírák vizsgálatuk kiindulópontjaként 
azt is figyelembe vették, hogy mind az uniós jog-
rend, mind a nemzetközi jog fejlődése a dohányter-
mékek reklámozásának teljes tilalma felé halad. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy bár a Grtv2. 
megtiltja a dohánytermékek reklámját, azonban le-
hetővé teszi, hogy a tényleges fogyasztók a termé-
kekről az árusítóhelyeken hozzájussanak a szükséges 
információkhoz. Így a szabályozás nem lehetetleníti 
el a kereskedelmi kommunikációt, és így nem éri el a 
vállalkozáshoz való jog alkotmányosan védett tarto-
mányát. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíró-
ság a Grtv2. 13. §-a alkotmányellenességének meg-
állapítására irányuló indítványokat elutasította.

E határozatában bírálta el az Alkotmánybíróság 
azt az egyik dohánygyár által benyújtott alkotmány-
jogi panaszt is, amely a polgári perrendtartásról szó-
ló 1952. évi III. törvény 233. § (3) bekezdés b) pont-
jának alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte. 
A panaszos azt sérelmezte, hogy e rendelkezés alap-
ján a bíróság indokolási kötelezettség és fellebbezési 
lehetőség nélkül utasította el az eljárás felfüggeszté-
sére és az alkotmányossági vizsgálat kezdeményezé-
sére irányuló kérelmét. Véleménye szerint ez sérti a 
bíróság előtti egyenlőség alkotmányos elvét [alkot-
mány 57. § (1) bekezdés], mert ellenkező esetben, a 
tárgyalás felfüggesztése ellen biztosított a jogorvos-
lat. Az Alkotmánybíróság ezzel szemben úgy ítélte 
meg, hogy a fellebbezési jog tekintetében megnyil-
vánuló különbségtétel nincs összefüggésben a felek 
személyével, a konkrét esetben a szabályozás nem 
diszkriminálta a felperes dohánygyárat.

Az indítványozó emellett a jogorvoslathoz va-
ló jog [alkotmány 57. § (5) bekezdés] sérelmére hi-
vatkozott. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor rá-
mutatott, hogy a jogorvoslati jog az érdemi határo-
zatokkal szemben biztosítja a magasabb fórumhoz 
fordulás lehetőségét. Az eljárás menetének irányítá-
sát célzó végzések elleni fellebbezés kizárása, mint 
ahogy arról a panaszos által támadott jogszabályhely 
rendelkezik, nem alkotmányellenes. Ezért az Alkot-
mánybíróság ezt az alkotmányjogi panaszt is eluta-
sította.

Bragyova András alkotmánybíró a többségi indo-
kolástól eltérően úgy látja, hogy a tisztán gazdasági 
reklám korlátozásának alkotmányos mércéje elsőd-
legesen a foglalkozás és a vállalkozás szabadsága, és 
csak másodlagosan a sajtó-, illetve a kommunikáci-
ós szabadság. Mindezt a határozathoz fűzött párhu-
zamos indoklásában fejtette ki. Véleménye szerint a 
reklámozás szabadságát nem a véleménynyilvánítás 
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szabadságának gyengébben védett eseteként kellene 
kezelni, hanem célszerűbb volna kombinált alapjog-
nak tekinteni, amely a vállalkozás (foglalkozás) sza-
badságából és a sajtószabadságból áll, az előbbi sza-
badságjog meghatározó szerepe mellett.

Lenkovics Barnabás és Balogh Elemér alkot-
mánybírák nem értettek egyet a Grtv2.-nek a rek-
lámszabályozásba ütköző reklámok közzététele 
megtiltását előíró rendelkezésének megsemmisíté-
sével. Véleményük szerint e szabály teszi teljessé a 
megelőzés és elővigyázatosság elvének érvényesülé-
sét. A dohányreklámra vonatkozó törvényi tilalom 
megsértése más módon egyébként sem lenne orvo-
solható, tekintettel arra, hogy az utólagos bírság nem 
alkalmas a reklám által elérni kívánt hatás megállí-
tására, illetve visszafordítására. Valójában tudatosan 
vállal üzleti kockázatot, aki dohányreklámot hordo-
zó sajtóterméket állít elő, ezért a közzététel megtil-
tásával szemben nem lehet azzal érvelni, hogy a saj-
tótermék más közléseket is tartalmaz.

32/2010. ( I I I .  25. )  a b H aTá rOzaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 15. § – a házasság és a család védelme
Alkotmány 16. § – az ifjúság érdekeinek védelme
Alkotmány 54. § (1) bekezdés – az emberi 
méltósághoz való jog
Alkotmány 60. § (1) bekezdés – a lelkiismereti és 
vallásszabadság
Alkotmány 67. § – a gyermekek védelme
Alkotmány 70/A. (1) bekezdés – a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma
14/1995. (III. 13.) AB határozat
154/2008. (XII. 17.) AB határozat

Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érke-
zett, amelyek különböző indokok alapján a bejegy-
zett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, vala-
mint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítésé-
hez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. 
évi XXIX. törvény alkotmányossági vizsgálatát kez-
deményezték. Az indítványozók között civilszerve-
zetek, országgyűlési képviselő és országgyűlési kép-
viselőcsoport is volt.

Jelen ügy előzménye a bejegyzett élettársi kapcso-
latról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény elfogadá-
sa volt, amely azonos és különnemű párok számá-
ra egyaránt lehetővé tette volna bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítését. Ezt a törvényt azonban a 
154/2008. (XII. 17.) AB határozat még a hatály-
balépése előtt megsemmisítette, mivel a különne-
mű párok esetében a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének lehetősége a házasság alkotmányosan 
védett intézményének megkettőzését eredményezte 
volna. Az Országgyűlés az ebben az AB határozat-
ban foglaltakra tekintettel szabályozta újra a bejegy-
zett élettársi kapcsolatot és fogadta el a 2009. évi 
XXIX. törvényt. Bejegyzett élettársi kapcsolat e sze-
rint csak azonos nemű személyek között jöhet lét-
re. Bár a most előterjesztett indítványok tartalmi-
lag részben megegyeztek a korábbi eljárás alapjául 
szolgáló indítványokkal, az Alkotmánybíróság jelen 
esetben is érdemben folytatta le az eljárást, tekintet-
tel arra, hogy más jogszabály felülvizsgálatára irá-
nyulnak, így a res iudicata nem állapítható meg. Az 
ügy előadó bírája Lenkovics Barnabás volt.

Az indítványok elsősorban az alkotmánynak a 
házasság és a család intézménye védelmét deklaráló 
15. §-ára alapozták érvelésüket. Az Alkotmánybí-
róság már több határozatában értelmezte a házasság 
fogalmát és elemezte szerepét a többi párkapcsolati 
formára tekintettel is. A testület a házasságot követ-
kezetesen egy férfi és egy nő életközösségeként ér-
telmezi, így a különneműség a házasság fogalmi ele-
me, az alkotmány 15. §-ának védelme is csak erre 
terjed ki. Korábbi AB határozatok azonban arra is 
rámutatnak, hogy az alkotmányból nem a házassá-
gi kötelék mint együttélési forma egyedüli (kizáró-
lagos), hanem a különös (kiemelt) védelme vezethe-
tő le. Az alkotmány nemhogy kizárja más párkap-
csolati formák törvényi oltalmát, hanem az emberi 
méltósághoz való jogból következik az azonos ne-
műek tartós párkapcsolatának elismerése és védel-
me, mivel ők nem léphetnek házasságra. Az Alkot-
mánybíróság már korábban is többször leszögezte, 
hogy a házasságkötési joggal rendelkező különbö-
ző nemű párok helyzetét az azonos neműek regiszt-
rált élettársi kapcsolata nem befolyásolja, különösen 
nem sérti vagy veszélyezteti. Mivel az azonos nemű-
ek házasságot nem köthetnek, így élettársi kapcso-
latuk törvényes elismerése nem hordozza magában 
a házasságot megillető alkotmányos védelmi köte-
lezettség kiüresítésének veszélyét. Az alkotmány, az 
indítványozók állításával szemben, nem tiltja azt a 
jogtechnikai megoldást sem, hogy a házassághoz fű-
ződő jogokat egyedileg vagy a támadott törvény ál-
tal is alkalmazott általános utaló szabály révén kiter-
jesszék az azonos nemű párokra is. Alkotmányjogi 
szempontból ez a jogkiterjesztés csak akkor aggá-
lyos, ha mechanikusan azonosítja a házasságot és a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot. Az intézményvédel-
mi kötelesség egy nyitott és demokratikus társada-
lomban nem lehet akadálya jogok kiterjesztésének, 
az ezzel ellentétes értelmezés ellentmondásban állna 
az alkotmány szellemiségével. Mindez nem jelenti 
azt, hogy a jogalkotónak a házasságban és a bejegy-
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zett élettársi kapcsolatban élőkre azonos szabályo-
kat kell megállapítania. Arra is lehetősége van, hogy 
a házasság és a család intézményének védelmi szint-
jét előnyök nyújtásával tovább növelje. Mindezekre 
tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmány 15. 
§-ára alapított indítványokat elutasította.

A bírák nem találták megalapozottnak az alkot-
mánynak a diszkrimináció tilalmát rögzítő 70/A. § 
(1) bekezdésére alapított indítványokat sem. Több 
indítványozó szerint a 70/A. § (1) bekezdése azál-
tal sérül, hogy a jogalkotó a házasság szabályait egy 
generális utaló szabállyal rendeli alkalmazni a be-
jegyzett élettársi kapcsolatra, és ezáltal ugyanolyan 
módon kezel különböző társadalmi, közösségi hatá-
sú és jelentőségű kapcsolatokat. Az alkotmánybírák 
ezzel az érveléssel szemben emlékeztettek arra, hogy 
a támadott törvény kifejezetten meghatározza azo-
kat a házasságból eredő jogokat és kötelezettsége-
ket, amelyek a bejegyzett élettársi kapcsolatra nem 
alkalmazhatók. Így az utaló szabály ellenére látható, 
hogy a jogalkotó az új jogintézményt egyértelműen 
el kívánta határolni a házasságtól. A törvényhozó te-
hát nem kezeli és természetüknél fogva nem is ke-
zelheti azonos módon a házasságban és a bejegyzett 
élettársi kapcsolatban élőket.

A generális utaló szabályt több indítványozó tá-
madta az alkotmány 2. § (1) bekezdéséből követke-
ző jogbiztonság sérelmére hivatkozással is. Az Al-
kotmánybíróság megítélése szerint a támadott jog-
szabály nem tekinthető eleve értelmezhetetlennek 
vagy alkalmazhatatlannak. A korábbi gyakorlatát 
követve a testület megállapította, hogy önmagában 
nem sérti a jogbiztonságot az, ha a jogszabály a jog-
alkalmazás során értelmezésre szorul.

Egy indítványozó szerint az önrendelkezési jo-
got, ezáltal az alkotmány 54. § (1) bekezdése sze-
rinti emberi méltósághoz való jogot sérti, hogy a tá-
madott törvény a házasság felbontásának szabályait 
rendeli alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolat-
ra is. Szerinte az élettársi kapcsolat megszüntetése 
elé csak a közös gyermek védelme érdekében len-
ne indokolt akadályokat gördíteni. Az Alkotmány-
bíróság ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a családjogi törvény a házasság megszünteté-
sét sem csupán a közös kiskorú gyermek védelme 
érdekében köti bírósági peres eljáráshoz. A házasság 
és a bejegyzett élettársi kapcsolat is az egymás tá-
mogatását, az egymásról való gondoskodást, a tartós 
együttélést magában foglaló, a véglegesség szándé-
kával létrehozott párkapcsolat, egy új személyállapot 
kerete, amelynek esetleges felbontását indokolt tör-
vényben meghatározott eljáráshoz kötni. Így az ön-
rendelkezési jog sérelmét sem állapította meg az Al-
kotmánybíróság.

A bejegyzett élettársi kapcsolattal szembeni to-
vábbi alkotmányossági aggályként fogalmazták meg 
az indítványozók, hogy az azonos nemű párok kap-
csolatának ilyen formában történő elismerése veszé-
lyezteti a gyermekek egészséges nemi beállítottságá-
nak kialakulását. Ezzel az állam megsérti az ifjúság 
érdekei és a gyermekek személyiségfejlődése védel-
mének alkotmányos követelményét (alkotmány 16. 
§, 67. §). Ezzel szemben az alkotmánybírák arra az 
álláspontra helyezkedtek, hogy semmiképpen nem 
minősíthető a gyermek egész személyiségét, tes-
ti, szellemi vagy erkölcsi fejlődését negatívan érin-
tő kárnak vagy veszélynek, ha szocializációja során 
a homoszexualitás elfogadását tükröző szabályozás-
sal, illetve ennek megfelelő társadalmi magatartás-
sal találkozik. Így a bírák ezt az indítványozói érve-
lést is elutasították.

Az egyik indítványozó az anyakönyvezető lel-
kiismereti és vallásszabadságának szemszögéből is 
támadta a szabályozást. Lényegében mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítá-
sát kezdeményezte, mert a törvény nem biztosítja 
az anyakönyvvezető számára a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létrehozásában való közreműködés meg-
tagadását. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíró-
ság rámutatott, hogy a bejegyzett élettársi kapcsola-
tot az anyakönyvezető előtt megjelent két személy 
egybehangzó nyilatkozata, és nem az anyakönyvve-
zető tevékenysége hozza létre. Bár a köztisztviselői 
esküről szóló döntésre nem hivatkozott kifejezetten 
a testület, de a bírák hangsúlyozták: ez a tevékeny-
ség pusztán regisztratív jellegű, amelynek gyakorlása 
során az anyakönyvvezetőnek világnézetileg semle-
gesnek kell lennie. Ezért nem állapítható meg az al-
kotmány 60. § (1) bekezdésében biztosított lelkiis-
mereti és vallásszabadság jogának sérelme.

Összességében az Alkotmánybíróság arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy a bejegyzett élettársi 
kapcsolatnak a 2009. évi XXIX. törvényben lefekte-
tett szabályai alkotmányellenessége az indítványo-
zók által bemutatott érvek alapján nem állapítható 
meg, ezért az indítványokat elutasította.

Bragyova András alkotmánybíró egyetértett az 
indítványokat elutasító döntéssel, azonban nem min-
denben értett egyet a többségi indokolásban foglal-
takkal. Párhuzamos indokolásában kifejtette, hogy 
a házasság védelmének a többség által kifejtett iga-
zolása nem szükséges a bejegyzett élettársi kapcso-
lat alkotmányosságának megítéléséhez. Bragyova 
András nem ért egyet azzal a paternalista szemlé-
lettel, hogy az alkotmányjogilag helyes életforma a 
különneműek házasságán alapuló család. Így az al-
kotmánybírák többségével szemben nem osztja azt 
a megközelítést, hogy a nem házasságban élő pá-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  2 .  S Z á M82 /  D Ö N T É S  U Tá N

rok viszonylagos hátrányosabb jogi helyzetbe ho-
zása a házasság intézményének védelme érdekében 
elfogadható. Ez ugyanis szerinte csak akkor lenne 
igazolható, ha az állam (megsértve a semlegesség 
követelményét) jogosult lenne meghatározni, mi a jó 
vagy helyes élet az állampolgárok számára.

Balogh Elemér alkotmánybíró nem értett egyet az 
indítványok elutasításával, szerinte a támadott tör-
vényt az alkotmány 15. §-ának sérelme miatt meg 
kellett volna semmisíteni. Különvéleményében ki-
fejtette, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat törvé-
nyi szintű szabályozása önmagában nem alkotmány-
ellenes. Azonban a házasság intézményének alkot-
mányos védelméből az következik, hogy az azonos 
nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolata nem 
biztosíthat teljesen vagy lényegileg azonos státuszt a 
házastársakéval. A támadott szabályozás azonban a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot családjogi jogintéz-
ményként kezeli, és kevés kivétellel a házasság jog-
következményeit rendeli alkalmazni. Ezért megál-
lapítható, hogy a törvény a házasság intézményének 
alkotmányos védelmi szintjét csökkenti.

Kovács Péter alkotmánybíró szerint is alkotmány-
ellenes a bejegyzett élettársi kapcsolat támadott tör-
vény szerinti szabályozása, ezért a határozathoz ő 
is különvéleményt csatolt. úgy véli, hogy a jogal-
kotó a törvény kidolgozásakor nem volt tekintettel 
az előző szabályozást alkotmányellenessé nyilvání-
tó 154/2008. (XII. 17.) AB határozat indokolásában 
foglaltakra. Az Alkotmánybíróság akkor kifejtet-
te, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi kerete-
inek kialakításakor a házastársakra vonatkozó sza-
bályokat részleteiben át kell tekinteni, és a szexu-
ális irányultságból adódó különbségeket figyelembe 
véve kell azokat megfelelően alkalmazni az azonos 
nemű párokra. Kovács Péter szerint erre az áttekin-
tésre a jelen határozattal elbírált törvény megalkotá-
sakor sem került sor. A házasságra vonatkozó ren-
delkezések alkalmazására vonatkozó generális uta-
ló szabály álláspontja szerint nem elfogadható. Ez a 
kodifikációs technika olyan komoly jogalkalmazá-
si nehézségeket is felvet, amelyek tételes vizsgálat és 
elemzés alapján elkerülhetők lennének. Kovács Pé-
ter különvéleményében konkrét példával is igazolta, 
hogy a generális utaló szabály alkalmazása a jogbiz-
tonság, ezáltal az alkotmány 2. § (1) bekezdése sé-
relmére vezethet.

Kiss László alkotmánybíró különvéleményt és 
párhuzamos indokolást is csatolt a határozathoz. Az 
alkotmánybíró véleménye szerint is meg kellett vol-
na állapítani a vizsgált törvény alkotmányellenes-
ségét. Kiss László sem tartja alkotmányosan meg-
engedhetőnek, hogy a törvényalkotó a bejegyzett 
élettársi kapcsolat intézményét lényegében azonos-

sá tegye a házassággal. Bár az azonos nemű szemé-
lyek életközössége valóban megvalósíthat olyan ér-
téket, amely igényt tarthat elismerésre, ez az elis-
merés azonban semmiképpen nem mehet el odáig, 
hogy veszélyeztesse az alkotmány 15. §-a által meg-
követelt házasság intézményének védelmét. A ge-
nerális utaló szabály alkalmazását Kiss László is a 
jogbiztonságot sértőnek tartja. Különvéleményében 
arra is rámutat, hogy az Alkotmánybíróság dönté-
se meghozatalakor nem hagyhatja figyelmen kívül a 
homoszexuális párkapcsolatokat érintő tudományos 
kutatási eredményeket. Ezek, bár kisebbségi néze-
tek a tudomány jelenlegi állása szerint, de sok eset-
ben alátámasztják a házasság eszményének fontossá-
gát, amely különösen a kamaszok lelki, testi és pszi-
chológiai fejlődése szempontjából fontos.

Kiss László párhuzamos indokolást fűzött a ha-
tározathoz, mert a többségtől eltérően ítéli meg az 
anyakönyvezetőnek a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létrehozására irányuló eljárásban való közreműkö-
dését. A többségi indokolással szemben ugyanis úgy 
látja, hogy az anyakönyvvezető tevékenysége nem 
csupán regisztratív jellegű, mivel csak az ő közre-
működése révén fűződnek joghatások a bejegyzett 
élettársi kapcsolathoz. Véleménye szerint az eljá-
rás megtagadása lehetőségének hiányára hivatkozó, 
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megállapítására irányuló indítványt nem azért kel-
lett volna elutasítani, mert az anyakönyvvezetőnek 
lelkiismereti meggyőződésétől függetlenül kötelező 
az eljárásban részt vennie. A közigazgatási eljárásról 
szóló törvény ugyanis jelenleg is kizárási okként ke-
zeli azt az esetet, amikor az ügyintézőtől nem vár-
ható el az ügy tárgyilagos megítélése. Ez a rendelke-
zés lehetőséget ad a lelkiismereti konfliktusba kerü-
lő anyakönyvezető eljárásból történő kizárására.

35/2010. ( I I I .  31 . )  a b H aTá rOzaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
Alkotmány 13. § (1) bekezdés – a tulajdonhoz való 
jog
64/1993. (XII. 22.) AB határozat
308/B/2004. AB határozat
3/2006. (II. 8.) AB határozat

Egy indítványozó a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 402. § (2) és (3) be-
kezdésének normakontrollját kezdeményezte az Al-
kotmánybíróságnál. A támadott rendelkezéseket a 
2007. évi LXXVIII. törvény építette be a Ptk.-ba az 
építőiparban jelentkező nagyarányú körbetartozá-
sok mérséklése céljából. E szerint építési szerződés 
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esetén a vállalkozót a megrendelő tulajdonát képe-
ző, a szerződés szerinti munkák végzésére szolgáló 
ingatlanon – díjkövetelése erejéig – jelzálogjog ille-
ti meg, amely a szerződéskötés ténye és a vállalko-
zó kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzéssel jön létre. Az ezzel ellentétes szerződési 
kikötést a Ptk. semmissé nyilvánítja. Az indítványo-
zó szerint a felek erre vonatkozó akarategysége és a 
megrendelő hozzájárulása nélkül, a Ptk. kógens ren-
delkezése alapján alapított jelzálogjog sérti az alkot-
mány 13. § (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való 
jogot. Az indítványozó emellett a támadott rendel-
kezés alkalmazhatóságával kapcsolatban is számos 
aggályt vetett fel. Az ügy előadó bírája Lenkovics 
Barnabás volt.

Az Alkotmánybíróságnak először abban a kér-
désben kellett állást foglalnia, hogy a támadott ren-
delkezés alkotmányossága egyáltalán vizsgálható-e 
az alkotmánynak a tulajdonjog védelmét deklaráló 
13. § (1) bekezdése alapján. A testület több hatá-
rozatában is kiemelte, hogy az alkotmány a tulaj-
donhoz való jogot az állammal szemben biztosít-
ja. A 3/2006. (II. 8.) AB határozatban azt is rög-
zítette, hogy a tulajdonnal való szabad rendelkezést 
érintő kógens törvényi szabályok alkotmányossága 
tulajdonvédelmi szempontból vizsgálható. Erre te-
kintettel a támadott rendelkezés jelen esetben is el-
bírálható volt az alkotmány 13. § (1) bekezdése alap-
ján.

A bírák abban is állást foglaltak már korábban, 
hogy a jelzálogjog biztosítéki célú törvényi előírása 
önmagában nem sérti a tulajdonhoz való jogot, te-
kintettel arra, hogy a zálogtárgy a zálogkötelezett 
birtokában marad, aki jogosult annak rendeltetéssze-
rű használatára, hasznosítására, sőt a jelzálog fenn-
állását nem érintő elidegenítésére is (308/B/2004. 
AB határozat).

Ezt követően az alkotmánybírák megvizsgálták, 
hogy a támadott új jogszabályi megoldás közérde-
kűnek és arányosnak tekinthető-e. A 2007-es tör-
vénymódosítás célja az volt, hogy a vállalkozó szer-
ződésből eredő követelése kielégítésére hatékony 
eszközt biztosítson a megrendelő ingatlanát terhe-
lő jelzálogjog alapításával. Ez a korlátozás közvet-
lenül az egyes vállalkozók magánérdekét, közvetve 
azonban a megrendelők teljesítési hajlandóságának 
növelését mint a vállalkozói körbetartozások meg-
szüntetését eredményező közérdeket, összességében 
pedig a nemzetgazdaság érdekét is szolgálja. Tehát 
megállapítható, hogy a tulajdoni korlátozás közér-
dekből történt.

Az arányosság próbáját azonban már nem állta 
ki az új szabályozás. A francia Code civil és a né-
met polgári törvénykönyv (BGB) hasonló szabályá-

val szemben a Ptk. 402. §-a nem tartalmaz garan-
ciákat a jelzálogjog bejegyzése kapcsán. Sem az épí-
tési beruházás jellege, sem értékhatára tekintetében 
nem tartalmaz megszorító feltételeket. Ezzel meg-
bontja a felek közötti egyensúlyt, és a vállalkozó-
kat kiemelten előnyös helyzetbe hozza. A vállalko-
zót még kisebb volumenű munka esetén is (például 
csekély értékű lakásfelújítás) megilleti az ingatlanra 
alapítható jelzálogjog. A jogszabály nincs tekintet-
tel a megrendelő oldalán felmerülő esetleg jogos fi-
zetésmegtagadási indokokra sem. Így a vállalkozót 
aránytalan szerződési biztosíték illetheti meg a meg-
rendelővel szemben.

Az Alkotmánybíróság osztotta az indítványozó-
nak a jogalkalmazás kapcsán felvetett aggályait is, 
bár a bírák elismerték, hogy az indítványozó nem 
hivatkozott kifejezetten az alkotmány 2. § (1) be-
kezdésére. Többek között nem egyértelmű a ren-
delkezés tárgyi hatálya, a „díjkövetelés” fogalma, az, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szüksé-
ges szerződést okirat formájába kell-e önteni, szük-
séges-e a megrendelő bejegyzési engedélye stb. Az 
Alkotmánybíróság megítélése szerint e jogalkalma-
zási nehézségek összességében a jogbiztonság, ezál-
tal az alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogál-
lamiság elvének sérelméhez vezetnek.

A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az 
indítványt megalapozottnak találta, és a Ptk. 402. § 
(2) és (3) bekezdését megsemmisítette.

Bragyova András nem értett egyet a jogszabály-
hely megsemmisítésével, és a határozathoz külön-
véleményt csatolt. Szerinte a vizsgált szabályozás 
nem alkotmányellenes, csak célszerűsége vitatható, 
ami azonban nem alkotmányjogi, hanem jogpoliti-
kai kérdés. A bemutatott gyakorlati-jogalkalmazási 
nehézségekre pedig a bírói gyakorlat és jogfejlesztés 
képes megtalálni az ésszerű megoldásokat.

436/ b/2010. a b H aTá rOzaT

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve
28/2005. (VII. 14.) AB határozat
69/2006. (XII. 6.) AB határozat

Egy országgyűlési képviselő és egy magánszemély 
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a 2009 
őszén elfogadott új Polgári Törvénykönyv hatályba-
lépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 
(Ptké.) alkotmányosságának vizsgálatát.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. 
törvényt (új Ptk.) az Országgyűlés 2009. november 
9-i ülésnapján fogadta el. A 2010. február 15-én el-
fogadott Ptké. az új Ptk. első és második könyvét 
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2010. május 1-jén, a kódex többi részét pedig lép-
csőzetesen, többek között 2011. január 1-jén léptet-
né hatályba. Az új Ptk. Első Könyve a törvény ha-
tályát és alapelveit határozza meg, míg a Második 
Könyv a személyek jogának alapvető szabályait álla-
pítja meg. Az indítványozók szerint e nagy hordere-
jű kódex hatályba léptetésének ilyen megoldása sér-
ti az alkotmánynak a jogállamiság elvét deklaráló 2. 
§ (1) bekezdését. A 2010. május 1. és december 31. 
közötti időben ugyanis a sok tekintetben új koncep-
cióra épülő új Ptk.-t egyszerre kellene alkalmazni a 
régi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tör-
vény rendelkezéseivel, ami számos értelmezési és al-
kalmazási problémát eredményez. Ezt a problémát 
a Ptké. úgy próbálja megoldani, hogy e nyolc hóna-
pos periódusra számos átmeneti rendelkezést álla-
pít meg. Így a jogkereső állampolgároknak és a jog-
alkalmazóknak egyszerre kell tekintettel lenniük a 
teljesen új, a még hatályában fenntartott és az átme-
neti törvényi rendelkezésekre is. Az indítványozók 
szerint az új Ptk. első két könyvének hatálybalépésé-
re meghatározott 2010. május 1-jei időpont nem ad 
lehetőséget a megfelelő felkészülésre sem. A magán-
személy indítványozó az új Ptk. Második Könyvé-
hez kapcsolódó szabályozást tartalmazó, a nagykorú 
személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételé-
nek segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 
szóló 2010. évi XVII. törvény hatályba léptető rendel-
kezésének alkotmányossági vizsgálatát is kezdemé-
nyezte. Az ügy előadó bírája Paczolay Péter, az Al-
kotmánybíróság elnöke volt.

Az Alkotmánybíróság már több határozatában 
értelmezte az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe fog-
lalt jogállamiság részét képező kellő felkészülési idő 
követelményét. A 69/2006. (XII. 6.) AB határozat-
ban kifejtette, hogy a felkészülési idő hiánya akkor 
vezethet alkotmányellenesség megállapításához, ha 
az együtt jár a jogbiztonság súlyos sérelmével, ille-
tőleg veszélyeztetésével. A felkészülési idő megíté-
lésének kérdése azonban most először vetődött fel 
egy jogterületet átfogóan, reformszerűen szabályozó 
törvénykönyv kapcsán. Az Alkotmánybíróság állás-
pontja szerint a „kellő felkészülési idő” megítélése 
egy ilyen nagy horderejű, általános és alapvető élet-
viszonyokat szabályozó törvénykönyv esetében eltér 
az átlagos törvényekétől. A testület már az érettségi 
rendszert megreformáló törvény elbírálásakor arra 
hívta fel a figyelmet a 28/2005. (VII. 14.) AB ha-
tározatban, hogy megsemmisíti egy új rendszer be-
vezetésére irányuló olyan jogszabályokat, amelyek 
az átállást, illetve az új rendszer tényleges megis-
merését és megértését nem biztosítják megfelelő-
en. A felkészülési idő megítélésénél nem kizárólag 
a jogalkalmazó hatóságok, hanem a jogi szabályo-

zással érintett valamennyi természetes és jogi sze-
mély reális időszükségletét figyelembe kell venni. 
Az alkotmánybírák azt is leszögezték, hogy a fel-
készülési időt önmagában nem nyitja meg az, ha a 
jogszabály szövege ugyan megismerhető, de a ha-
tálybalépés még kétséges vagy annak időpontja még 
ismeretlen.

Az Alkotmánybíróság az új Ptk. 2010. május 
1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek tartalmi átte-
kintését is elvégezte, mivel a kellő felkészülési idő 
hiánya miatti alkotmányellenesség akkor megálla-
pítható, ha a jogszabály szerzett jogot korlátoz, illet-
ve hátrányosabb rendelkezést állapít meg, vagy fo-
kozott kockázatot hárít a címzettre. E tartalmi vizs-
gálat eredményeként a testület megállapította, hogy 
az új Ptk. cselekvőképességre vonatkozó, alapvető-
en új megközelítést tükröző szabályai a címzettek-
re fokozott kockázatot hárítanak. Különösen igaz ez 
a belátási képességükben korlátozott nagykorú sze-
mélyek esetében, tekintettel arra, hogy jognyilatko-
zataikra vonatkozóan az új Ptk. a jelenleg hatályos 
rendelkezésektől lényegesen eltérő szabályokat álla-
pít meg.

Az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy az 
új Ptk. a személyiségi jogok hazai védelmi rendsze-
rében is mélyreható, előzményeket nem ismerő vál-
tozásokat eredményez. Így például személyiségi jo-
gok sérelmére hivatkozva a sajtóval szemben sem-
milyen igényt nem lehet érvényesíteni, ha nyilvános 
rendezvényről tudósít szöveghűen vagy neki átadott 
nyilatkozatokat tesz közzé. Mivel az új Ptké. nem 
tartalmaz általános szabályt a régi Ptk. szabályai 
szerint keletkezett igények elbírálásának mikéntjé-
re, a személyhez fűződő jogok egyes alanyai számára 
az új Ptk. hatálybalépése a korábbihoz képest hátrá-
nyosabb rendelkezést állapít meg visszaható hatály-
lyal.

Összességében az Alkotmánybíróság megálla-
pította, hogy az új szabályok teljes körű megisme-
résére, megértésükre és alkalmazásuk elsajátításá-
ra a Ptké. által biztosított hatvan napos időtartam 
olyan kirívóan rövid, hogy az a jogbiztonságot sú-
lyosan veszélyezteti. Ezért a testület megsemmisí-
tette a Ptké. 1. § (1) bekezdését és szoros tárgyi ösz-
szefüggés okán a 208. § (3) bekezdését, valamint a 
2010. évi XVII. törvény hatályba léptető rendelkezé-
sét (15. §). Így az új Ptk. első két könyve 2010. má-
jus 1-jén nem lép hatályba.

Kiss László alkotmánybíró, bár egyetértett a tá-
madott rendelkezések megsemmisítésével, nem osz-
totta mindenben az alkotmánybírák többsége által a 
határozat indokolásában kifejtett gondolatokat. Vé-
leménye szerint a megsemmisítést elegendő lett vol-
na a jogbiztonságot sértő kétlépcsős hatályba lép-
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tetésre alapozni. Az alkotmánybíró hangsúlyozza, 
hogy nem önmagában a többlépcsős hatályba lép-
tetést tartja alkotmányellenesnek, hanem azokat az 
eseteket, amelyeknél nyilvánvalóan kimutatható a 
különböző időpontokban hatályba léptetett rendel-
kezések közötti szoros összefüggés. A felkészülé-
si idő kapcsán a többségi állásponttal szemben Kiss 
László úgy véli, hogy annak megítélése szempont-
jából nem a Ptké., hanem az új Ptk. kihirdetésének 
időpontját kell alapul venni, vagyis ez esetben 2009. 
november 20-a az irányadó dátum.

Párhuzamos indokolásában arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy nem minden visszaható hatályú sza-
bályozás alkotmányellenes, csupán az, amelyik a jog-
alanyokra hátrányos szabályozást tartalmaz (in ma-
lam partem visszaható hatály). Jelen esetben azonban 
az új Ptk. szabályainak vizsgálata alapján az Alkot-
mánybíróságnak arra a következtetésre kellett volna 
jutnia, hogy korlátozott belátási képességgel rendel-
kező személyekre nézve jogkiterjesztő hatású, és az 
új személyiségi jogi szabályok is a véleménynyilvání-
tás (valamint a sajtó) szabadságát erősítik, és előse-
gítik az emberi méltósághoz való jog érvényesülését 
(például a sérelemdíj bevezetésével).

Bragyova András az alkotmánybírák többségétől 
eltérően nem találta alkotmányellenesnek a Ptké.-t, 
így érveit különvéleményben foglalta össze. Kifej-
tette, hogy a kellő felkészülési idő követelménye a 
jogrendszer változásával szemben támasztott alkot-
mányos követelmények leggyengébbike. A kellő fel-
készülési idő megállapítása elsősorban jogpolitikai 
természetű döntés, amely a társadalmi tények érté-
kelésén és egyes szervezetek erőforrásainak felméré-
sén alapul, és mint ilyen, a törvényhozó hatáskörébe 
és felelősségi körébe tartozik. 

E döntés alkotmányellenessége csak akkor álla-
pítható meg, ha a törvényhozó mérlegelése nyilván-
valóan téves. Tekintettel az új Ptk. majd egy évtize-
des kodifikációs munkálataira, annak 2009. novem-
ber 20-án történő kihirdetésére, valamint arra, hogy 
tényleges tartalmi újdonság viszonylag kevés talál-
ható az új kódexben, nem jelenthető ki, hogy a tör-
vényhozó nyilvánvalóan helytelenül mérlegelte az új 
Ptk. első két könyvének hatályba léptetéséhez szük-
séges kellő időt.

Enyedi Krisztián


