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1.1. Előszó

M agyarországon a vitás igények érvényesítése 
alapvetően állami, bírósági útra tartozik, ezért 
az állampolgárokkal szemben elvárás, hogy jo
gaikat törvényes úton érvényesítsék. Ez alól a főszabály 

alól azonban találhatunk kivételeket mind a polgári, mind 
pedig a büntetőjog területén. Már az Alaptörvény is ki
mondja, a „Szabadság és Felelősség” rész V cikkében, 
hogy „Mindenkinek joga van törvényben meghatározot
tak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett 
vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás 
elhárításához”.

A Polgári Törvénykönyv2 (továbbiakban: Ptk.) a tulaj
don- és birtokvédelem körében engedi meg az egyéni fel
lépést, a birtok jogos önhatalommal történő védelmét, míg 
a Büntető Törvénykönyv3 (továbbiakban: Btk.) büntethe
tőséget kizáró okként nevesíti a jogos védelmet.

A ma uralkodónak számító felfogás szerint a jogos vé
delem törvénybe iktatásának alapja az, hogy a jogosan 
védekező olyan támadást hárít el, melynek megakadályo
zására a bűnüldöző szervek lennének jogosultak és köte
lesek. Ha ezek a szervek az említett kötelezettségüknek 
nem képesek eleget tenni, a megtámadott számára lehe
tővé kell tenni a védekezés jogát. A jogszerűen védekező 
tehát lényegében a társadalom védekezését valósítja meg 
a támadóval szemben.4 Az állam tehát nem tud minden 
esetben eleget tenni a polgárok megvédésére vonatkozó 
kötelezettségének, következésképp védelmi jogából egy 
meghatározott részt átenged a polgárainak.

Munkámban ajogos védelem, illetve a jogos önhatalom 
bemutatására vállalkozom. A Legfelsőbb Bíróság, illetve 
a Kúria határozatait is felhasználva igyekszem bemutat
ni e két jogintézményt, melynek érdekében harminc jo
gos védelemmel, illetve jogos önhatalommal kapcsolatos 
esetet vizsgáltam meg. Arra a kérdésre keresem a választ, 
hogy miként viszonyul e két jogintézmény egymáshoz, 
egyáltalán említhető-e „egy napon”, egy határozatban egy 
polgári- és egy büntetőjogi jogintézmény.

1.2. A jogos védelemről általában

„Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve 
más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen in
tézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan táma
dás elhárításához szükséges. ”5

A Btk. idézett rendelkezése alapján látható, hogy a jo
gos védelem voltaképpen nem más, mint az egyénnek az 
államhatalom közbejötte nélkül gyakorolható önvédel- 
me.6 Mégsem azonosítható az önvédelemmel, hiszen aho
gyan arra a jogintézmény neve is utal, a védelem tárgya 
nem kizárólag a megtámadott személye és vagyona lehet, 
hanem más személye és vagyona védelme érdekében is 
kifejthető jogos védelmi cselekmény.

A személy elleni támadás a jogirodalom szerint az 
életet, a testi épséget, az egészséget, a nemi erkölcsöt és 
egyes személyhez fűződő jogokat sérti vagy veszélyezte- 
ti.7 A jogos védelem tárgya alapvetően tehát a személy és
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a vagyon. Fontos kiemelni, hogy a köz/közérdek védelme 
az 1950. évi II. törvénnyel került be a tényállásba.8 Ebbe a 
körbe sorolhatjuk a közrend és közbiztonság védelmét, az 
államigazgatás és az igazságszolgáltatás zavartalan műkö
dését, illetve a vagyoni jellegű érdekeket.9

A jogos védelem megállapításának első feltétele a jogta
lan, intézett vagy közvetlenül fenyegető támadás. „Táma
dásnak, illetőleg a támadás közvetlen veszélyének objek
tív fennállása hiányában a jogos védelmi helyzet nem áll 
fenn. ”10 Az első fontos feltétel, hogy a támadásnak minden
képpen jogtalannak kell lennie, jogos támadással szemben 
nincs jogos védelem. Nem állapítható meg a jogos védelmi 
helyzet azon esetekben sem, amikor mindkét fél a jogta
lanság talaján áll, így például a kölcsönös verekedések so
rán.11 Egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy nem 
állapítható meg a jogos védelmi helyzet annak javára, aki 
a kihívást elfogadva, vagy kölcsönös szidalmazás, fenye
getőzés után tettlegességbe bocsátkozik.12 Annak ellenére, 
hogy a jogos védelem megállapításának feltételei általában 
konjunktívak, azaz valamennyi feltételnek fenn kell állnia 
ahhoz, hogy jogos védelemről beszélhessünk, az első fel
tétel mégis vagylagos annyiban, hogy a jogtalan támadás
nak nem kell feltétlenül intézettnek lennie, elegendő, ha a 
támadás csupán fenyegető. A joggyakorlat akkor tekinti a 
támadást intézettnek, ha a támadó már megkezdte a törvé
nyi tényállás megvalósítását, közvetlenül fenyegetőnek pe
dig akkor, ha annak megkezdése rövid időn belül várható.13 
Ezt rögzíti a 4/2013. BJE is. A jogirodalom általában csak 
az aktív, tevőleges magatartást tekinti támadásnak, a mu
lasztással előidézett veszélyhelyzetben való cselekvésre a 
végszükség szabályait rendelik alkalmazni.14

A jogos védelemnek szintén alapvető feltétele a jog
talan támadással szembeni védekezés. A védelmi cselek
ménynek elhárító jellegűnek kell lennie. Belovics Ervin 
szerint az elhárítás olyan aktív magatartás, mely a támadó 
ellen irányul, és kimeríti a Btk. különös részében megha
tározott valamely bűncselekmény tényállási elemeit.15 Az 
elhárító magatartás addig tarthat, ameddig a támadás tart, 
vagy amíg a támadás folytatásának lehetősége fennáll. Ezt 
követően már az időbeli túllépés esete forog fenn, ami 
megalapozhatja a büntetőjogi felelősséget.16 A támadás 
után kifejtett erőszak ugyanis már nem a védekezés, ha
nem a megtorlás körébe esik, ami kizárja a jogos védelem 
szabályainak alkalmazhatóságát.17
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A jogos védelem megállapításának további feltétele a 
szükségesség. A szükségesség követelménye már a Cse- 
megi-kódexben is jelen volt. Az azóta hatályban lévő tör
vényeink is mind tartalmazták ezt a követelményt, s ter
mészetesen az ítélkezési gyakorlatban is megfigyelhető az 
alkalmazása. A szükségesség alkalmazását illetően nem 
alakultak ki komolyabb viták, a jogirodalom és a jogalkal
mazói gyakorlat is egységes abban, hogy a védekezés addig 
jogos, amíg az a támadó magatartás elhárításához szüksé- 
ges.18

Az arányosság kérdését illetően közel sincs akkora egyet
értés a jogirodalomban, mint a szükségességet illetően. Bár 
konkrétan egyik büntetőtörvényünk sem fogalmazta meg 
az arányosság követelményét, a jogalkalmazói gyakorlat 
hosszú időn keresztül egységes volt abban, hogy a jogos 
védelem megállapításának a szükségesség mellett az ará
nyosság is feltétele. S bár a szükséges szó sem nyelvtanilag, 
sem a közértelmezés szerint nem tartalmazza az arányos
ságot, a bírói gyakorlat ezt is érti rajta.19 Az arányosság kö
vetelményét tehát voltaképp a bírói gyakorlat alakította ki. 
Újvári Ákos szerint aggályos a törvényi definícióban nem 
szereplő, s alkotmányossági aggályokat is felvető „arányos
ság-követelmény”. Nézete szerint ez olyan többlet, ami a 
védekezőt sújtja, s ellehetetleníti a védekezést.20 Életellenes 
támadások esetén az arányosság kérdése fel sem merülhet, 
hiszen a védett jogtárgyak azonos értékűek, s ebben az eset
ben kizárt, hogy az elhárító cselekmény súlyosabb sérelmet 
okozzon, mint amilyennel a támadás fenyegetett. A bírói 
gyakorlat ebbe a kategóriába sorolja a nemi szabadság el
leni erőszakos támadásokat is.21

Az új Btk. kétségkívül az arányosság kérdésének te
rületén hozta a legnagyobb változást, hiszen bevezette az 
ún. szituatív jogos védelem intézményét. Ezen intézmény 
lényege, hogy a törvényben meghatározott körülmények 
fennállta esetén a jogalkotó egy megdönthetetlen vélelmet 
állít fel amellett, hogy a támadás a megtámadott személy 
élete ellen irányult, s így az elhárító magatartás arányossá
gát nem kell vizsgálni.22

Támadás azonban nem pusztán személyek, hanem javak 
ellen is irányulhat. „A javak védelme magába foglalja a 
vagyoni jogok, valamint az ezek tárgyául szolgáló vagyon
tárgyak polgári jogi és büntetőjogi védelmének jogát is. ”23 
Ebben az esetben sajátosan alakul a támadások elleni vé
dekezés megítélése. Ilyenkor ugyanis a támadás és a véde
kezés eltérő jogi tárgyak ellen irányul, így „a legnehezebb 
kérdések közé tartozik annak meghatározása, hogy mennyi
re terjedhet a vagyon megtámadása esetében szükséges vé
delem”.24 A tisztán vagyon elleni támadások elhárításának 
határvonalai tekintetében sem az új Btk., sem a 4/2013. BJE 
sem ad eligazítást.25 Abban viszont egységes a jogirodalom, 
hogy tisztán vagyon elleni támadások esetén a támadó éle
tének kioltása egyértelműen elfogadhatatlan.26

1.3. A jogos önhatalomról általában

A jogos önhatalom a birtokvédelem egyik megengedett 
eszköze. Tekintettel azonban arra, hogy az önhatalom a 
mások akaratával szembeszegülő, kényszerrel, fenye- 
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gető fellépéssel történő érdekérvényesítést jelenti, ezért 
jogállami körülmények között a magánerővel történő 
igényérvényesítés csak az állami birtokvédelmet kiegé
szítő szereppel bírhat, és jogilag elismert és szabályozott 
eszközként sem ronthatja le az állami jogvédelem elsőd
legességét. A jogállamiság eszméjéből következik ugyan
is, hogy akár jogilag megalapozott egy tényleges állapot, 
akár nem, kizárólag az államnak van joga erőszakkal be
avatkozni az egyének vagyoni viszonyaiba. A jogos önha
talom ezért rendkívüli birtokvédelmi eszköz, és kizárólag 
akkor vehető igénybe, ha a hatékony hatósági fellépésre 
nincs idő.27

A birtok római jogi gyökere az usus. A XII táblás tör
vény még nem ismerte a birtokvédelmet, ezt a praetor ve
zeti be, főként az ager publicus használójának védelmére. 
Ez a birtok tényén nyugvó védelem volt, ami azt jelentet
te, hogy pusztán birtoka alapján, a tulajdonjog bizonyítása 
nélkül kaphatott a birtokos gyors és hatékony védelmet.28 
A birtok tehát tény, míg a tulajdon jogkérdés. A birtok
viszonyt tipikusan a tényleges helyzet határozza meg, és 
nem az, hogy valaki jogosult-e a birtoklásra, s milyen jog
címen. Birtokos az, aki a dolgot hatalmába keríti, vagy ha
talmában tartja, illetve birtokos lehet az is, aki ténylegesen 
nem tartj a birtokában a dolgot, de a dolog felett -  tulaj don- 
joga folytán vagy más jogcímen -hatalmat gyakorolhat.29 
A birtokvédelem célja, hogy megakadályozza a minden
kori birtokállapot jogalap nélkül történő megváltoztatását 
vagy megzavarását.30

A Ptk. tilos önhatalomnak nevezi a jogalap nélküli bir
tokháborításokat. „A birtokost birtokvédelem illeti meg, 
ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklá
sában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos 
önhatalom). ”31 A tilos önhatalom objektív fogalom, nem 
feltétele a rosszhiszeműség, vétkesség. Megvalósítható 
jóhiszemű magatartással is.32

A birtokvédelem megvalósulásához a régi Ptk.33 két 
eszközt kínált. Az egyik a birtokháborítás önhatalommal 
való megakadályozása, illetőleg a már elkövetett birtokhá
borítás következményeinek önhatalommal való elhárítá- 
sa.34 Az erre vonatkozó rendelkezéseket az új kódex szinte 
változatlanul tette magáévá. A másik eszköz a közjog által 
nyújtott birtokvédelem igénybevétele volt, 35 mely a régi 
Ptk.-ban alapvetően a jegyző eljárást jelentette. Az új Ptk. 
annyiban módosított a korábbi szabályozáson, hogy már 
nem követeli meg az egyéves határidő elteltét a bíróság
hoz fordulás előtt. „Tilos önhatalom esetén a birtokos az 
eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás meg
szüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz 
való jogosultság alapján dönt. A békés birtoklásban meg
zavart fél jogosultságát vélelmezni kell. ”36

A jogos önhatalom tekintetében, a Ptk. szövegét értel
mezve, arra a megállapításra juthatunk, miszerint a tör
vény egyértelműen meghatározza, hogy a birtokos milyen 
feltételek szerint, és milyen körben jogosult az önhatalom
ra. A jogos önhatalom gyakorolható a birtok ellen irányuló 
támadás esetén azzal a céllal, hogy a birtokos a támadást 
elhárítsa. Fontos, hogy a birtok ellen irányuló támadás fo
galma szűkebb, mint a birtokháborításé. A birtokháborítás 
fogalmát ugyanis a megfosztás és a háborítás együtt al-



kotja, a birtokháborítás a birtokkal kapcsolatos közvetlen 
rendelkezési hatalom megszorítása.37 Támadás csak az 
a magatartás, mely közvetlenül a dolog felett gyakorolt 
hatalmat fenyegeti, nem pedig a dolog rendeltetésszerű 
használatához fűződő érdeket. Pusztán a használathoz 
fűződő érdeket zavaró magatartást erőszakkal elhárítani 
nem lehet.38

A hatósági fellépés tekintetében, „az ítélkezési gyakor
lat egységes abban, hogy a birtok elvesztése után az elsőd
leges birtokvédelmi eszköz a hatósági eljárás igénybevé
telével történő birtokvédelem”3  A törvény az önhatalmat 
csak akkor engedi meg, ha az egyéb birtokvédelmi esz
köz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet 
meghiúsítaná. Éppen ezzel kapcsolatban merülnek fel di
lemmák a jogos önhatalom alkalmazásával kapcsolatban. 
Ugyanis az eredményesség szempontjából kétségkívül ha
tékonyabb, ha a birtokában megsértett fél önhatalommal 
él, ámde a jogállami igényeket az elégítené ki, ha várna a 
formalizált eljárási kereteket betartó hatóság fellépésére.40

A jogos önhatalom alkalmazásának további feltéte
le az arányosság elvének érvényesülése. Az arányosság 
követelménye azt jelenti, hogy az önhatalom csak a bir
tok megvédéséhez szükséges mértékben gyakorolható. 
A szükséges mérték két oldalról közelíthető meg. A birto
kos a tényleges birtok megvédésének célzatával fejthet ki 
önhatalmat, azaz nem alakulhat át a magatartása megtor
lássá, illetve a birtok megvédése során nem okozhat na
gyobb hátrányt a birtoksértőnek, mint amilyen őt érte a 
birtokháborítás következtében.41

2 .1. Birtokvédelem a büntetőjogban

A vagyon jogos védelmének büntetőjogi megítélése nem 
egyszerű feladat, hiszen a birtokvédelem jogszabályi ke
retei a polgári jog talaján belül biztosítanak védelmet az 
állampolgárok számára, mégis lehet olyan esettel talál
kozni, amikor a büntetőjogi felelősség alkalmazása is fel
merül.42

Az LB 15. számú irányelvében nem esett szó a vagyon 
elleni támadások elhárítása során kifejtett jogos védelem
ről, az arányosságot kifejezetten az élet- és testi épség el
leni bűncselekmények vonatkozásában határozta meg.43 
Véleményem szerint a 4/2013-as BJE, és főként az új Btk. 
hozott némi változást ezen a téren, méghozzá a szituációs 
jogos védelem intézménye által. Az új kódex ugyanis az 
arányosság vizsgálatának elvetését a személy ellen inté
zett támadásokon túlmenően megengedi akkor is, hogyha 
jogtalan behatolás történik a lakásba, amennyiben az éjjel, 
fegyveresen, felfegyverkezve vagy csoportosan valósul 
meg.44 Az arányosság vizsgálata elvetendő továbbá akkor 
is, ha a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen tör
ténik jogtalan behatolás.45

Sz. Gy. terhelt ellen -  még a régi Btk. szabályait alkal
mazva -  magánlaksértés bűntette miatt volt folyamatban 
eljárás.46 Az ügy tényállása szerint a terhelt házasságának 
felbontása előtt elköltözött a különvagyonként tulajdoná
ban lévő közös lakásukból, s a bontóperi tárgyaláson is 
abban állapodott meg a feleségével -  az ügy sértettjével

- , hogy a lakást kizárólag a feleség, és a közös gyerme
kük jogosultak használni addig, amíg a terhelt vásárol egy 
új lakást a gyermekük részére. Megállapodtak abban is, 
hogy ha ez megtörtént, akkor a sértett a gyermekkel együtt 
kiköltözik a lakásból, s azt a terheltnek átadja. A terhelt 
fél évvel később eladta a közös lakást, s három lakást is 
felajánlott a sértettnek, melyeket megvásárolt volna, de 
nem tudtak megegyezni. Mivel a sértett nem volt hajlandó 
elhagyni az időközben eladott közös lakást, így a terhelt 
az ajtózárak megfúrásával és a kémlelőablak berúgásával 
jutott be a lakásba, ahol összecsomagolta a sértett ingósá
gait, s azokat elszállíttatta.

A bíróság jogi álláspontja szerint a magánlaksértés tör
vényi tényállásában szereplő „másnak a lakása” nem tu
lajdoni helyzetet jelöl, hanem tényleges állapotot, így a 
védelem azt illeti meg, aki a lakásba jogszerűen költözött 
be, s ténylegesen ott lakik. A bírói gyakorlat ugyanis kö
vetkezetes abban, hogy ha a lakás használója jogszerűen 
költözött be a lakásba, és ott is lakik, akkor megilleti a 
lakás használatához való jog, akkor is, ha a bent tartózko
dáshoz a jogcíme időközben megszűnt. A bemenetel min
den más esetben jogellenes. Így az ott nem lakó személy, a 
meglévő jogos érdekeit is csak más módon érvényesítheti 
jogszerűen.

Jelen esetben tehát a sértett esetleges rosszhiszemű, a 
terhelt jogos érdekeit sértő magatartása sem volt elegen
dően erős jogcím az önkényes bemenetelre, így az jog
ellenesnek minősült.

Szintén sor került a terhelt büntetőjogi felelősségének 
megállapítására S. T. terhelt ügyében is.47 A terhelt és a 
sértett között birtokháborítás miatt keletkezett nézetelté
rés, a sértett garázsa ugyanis túlépítés következtében 13 
m2-nyi területen a terhelt feleségének ingatlanán helyez
kedett el. A terhelt és a sértett között a birtokvitából adódó 
polgári per még folyamatban volt akkor, amikor a terhelt 
reggel hat órakor a birtokvita tárgyát képező garázst egy 
traktorral úgy vontatta el, hogy az építmény a benne lévő 
tárgyakkal együtt egészében használhatatlanná vált. A sér
tettet ezzel több mint 250 000 Ft-nyi kár érte. A Legfel
sőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy a terhelt ezzel meg
valósította a rongálás bűntettét. Annak ellenére ugyanis, 
hogy a polgári jog szabályai szerint a birtokos a birtoka 
ellen irányuló támadást önhatalommal is elháríthatja, cse
lekménye csak addig terjedhet, ameddig az a tényleges 
birtok megvédését célozza. Magatartása nem alakulhat 
át megtorlássá, nem okozhat a birtokháborítónak arány
talanul nagyobb kárt, mint amilyen őt a birtokháborítás 
következtében érte, mert ebben az esetben ő is jogellenes 
cselekményt valósít meg.

Jelen esetben erről volt szó, hiszen a garázs csak za
varta a terheltet az ingatlan rendeltetésszerű használatá
ban, ráadásul nem állt fent a veszélye annak, hogy a más 
birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség 
meghiúsítaná a birtokvédelmet.

_______Jog
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2.2. Jogos védelem a birtokvédelem 
területén

P T. terheltet önbíráskodás és súlyos testi sértés bűntetté
ben találta bűnösnek a Kúria.48

A terhelt és J. Sz. sértett házasságon kívüli életközös
ségben éltek, kapcsolatukat azonban megszakították. Kö
zös gyermeküket az anya 
gondozta. Együttélésük 
alatt egy gépjárműre tettek 
szert, melynek tulajdonosa 
a sértett volt, s bár az élet
közösség megszakadása
kor a gépjárművet a terhelt 
magával vitte, annak köz
terheit továbbra is a sértett 
viselte, aki többször jelezte, 
hogy a jármű használatára 
igényt tart. Amikor a ter
helt láthatás céljából közös 
gyermeküket beültette a jár
műbe, a sértett szintén beült 
a jármű bal első ülésére, s 
kihúzta az indítókulcsot a 
műszerfalból. A terhelt a 
kulcs visszaszerzése érde
kében csuklón ragadta a 
sértettet, majd jobb kezé
vel, ököllel, közepes erő
vel, legalább három alka
lommal megütötte a sértett 
homlokát és orrát. A terhelt 
jelentős fizikai erőfölény
ben volt, az általa kifejtett 
erőszak hatására a sértett 
kiejtette kezéből a kulcsot, s 
a terhelt többszöri rúgásai
nak eredményeként hanyatt 
kiesett az autóból. Sérüléseinek tényleges gyógytartama 
négy hét volt. A terhelt védőj e indítványában arra hivatko
zott, hogy a járművet a terhelt vásárolta, s annak birtokosa 
is ő volt, így megillette őt a birtokvédelem.

A Kúria arra a kérdésre kereste a választ, hogy meg
illette-e a terheltet a birtokvédelem, s amennyiben igen, 
annak szükséges mértékét nem lépte-e túl. A Kúria indo
kolásában kifejtette, hogy a kulcs birtokosa valóban a ter
helt volt, akit a sértett megfosztott a birtokától, így őt a 
birtokvédelem megillette. Viszont azzal, hogy megragadta 
a sértett csuklóját, aki ennek következtében a kulcsot a ke
zéből kiejtette, már megvédte a birtokát, a sértett további 
bántalmazása már nem volt szükséges, ezzel messzeme
nően túllépte a birtokvédelemhez szükséges mértéket, így 
cselekményét megtorlásnak kell tekinteni.

A terhelt indítványa azonban nemcsak jogos önhata
lomra, de jogos védelemre is hivatkozott, hiszen a terhelt 
javait -  az indítókulcsot -  jogtalan támadás érte. A Kúria 
azonban nem adott helyt a jogos védelemre való hivatko
zásnak, mivel a terhelt a sértettet a kulcs visszaszerzéséhez
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szükséges mértéket lényegesen meghaladóan bántalmaz
ta, ráadásul a kulcs visszaszerzését követően is. A jogos 
védelmi helyzet pedig csak addig állhat fenn, ameddig a 
támadás tart.

Látható, hogy a Kúria a jogos védelem és a jogos önha
talom megállapíthatóságát is azért vetette el, mert a terhelt 
mindkét esetben túllépte az elhárítás szükséges mértékét 
mennyiségben és időben egyaránt.

Hasonló a tényállása a 
következő esetnek,49 de eb
ben az ügyben a Legfelsőbb 
Bíróság a Városi és a Me
gyei Bíróság ítéletét meg
változtatva Sz. D. terheltet 
a testi sértés vádja alól fel
mentette.

A tényállás szerint a ter
helt és a sértett házassága 
megromlott, válóperük is 
folyamatban volt. Közös 
gyermeküket az anya gon
dozta. Az egyik láthatás al
kalmával a sértett észrevet
te, hogy a terhelt zsebében 
egy diktafon van elhelyez
ve, s míg a terhelt a gyer
mekétől búcsúzott, kivette 
a diktafont a terhelt zsebé
ből, s azt felszólítás ellené
re sem adta vissza. Ezért a 
terhelt megragadta a sértett 
diktafont tartó kezét, s du
lakodni kezdtek, melynek 
az vetett véget, hogy a sér
tett elengedte a diktafont. 
Az elsőfokú bíróság sze
rint jogos védelemről jelen 
esetben azért nem lehet szó, 
mert a sértett jogtalan táma

dása már befejeződött, amikor a terhelt a tényállásban ta
núsított magatartást megvalósította.

A terhelt védője felülvizsgálati indítványában arra hi
vatkozott, hogy a terhelt jogos védelmi helyzetben csele
kedett, hiszen a vagyona ellen a sértett jogtalan támadást 
intézett. A terhelt kizárólag a vagyontárgya visszaszerzése 
érdekében fejtette ki azt az ösztönszerű mozdulatot, ami a 
földre kerülésüket idézte elő.

A Legfelsőbb Bíróság a védő indítványát alaposnak 
találta, ám eltérő indokból. Kifejtette, hogy az eljáró bí
róságok helyesen tekintettek el a jogos védelem alkalma
zásának lehetőségétől, ugyanakkor más okból helytelenül 
vontak le következtetéseket a terhelt bűnösségére. Ugyan
is az eljáró bíróságok figyelmen kívül hagyták a Ptk.-ban 
szabályozott, a birtokost megillető birtokvédelmi rendel
kezéseket. Jelen esetben a sértett megfosztotta a birtoká
tól a terheltet azzal, hogy tőle a diktafont elvette. A terhelt 
felszólítás ellenére sem kapta azt vissza, s a köztük fenn
álló haragos viszony miatt alappal feltételezhette, hogy 
más birtokvédelmi eszköz igénybevétele meghiúsítaná a

i n d o k o l á s

A felperes február 6. napján este 16 ór^cörül,
testvére társaságában telefonálni kívánt a 
postahivatal elé felállított távbeszélő fülkéből. A 
készülék azonban nem adott vonalat, érméit pedig 
elnyelte. Ezek visszanyerése érdekében annak oldalát a 
felperes megütögette, de abba nem rúgott bele és kárt 
sem okozott. Amikor ezt az éppen arra járó alperes 
meglátta, a felperest és testvérét szidalmazni kezdte, 
majd a felperest először a fülkébe, utána pedig a 
mellette húzódó, mély árokba lökte. A felperes az 
eséskor karjával a fejét védte, emiatt az a teste alá 
fordult és arra teljes súlyával ráesett. Ennek 
következtében a bal orsócsontfejecsének ficammal 
szövődött törését szenvedte el. Orvosi kezelése során 
több műtéten esett át, amelyek részlegesen jártak 
eredménnyel. Jelenlegi, véglegesnek tekinthető 
állapotában bal karjának mozgás-és teherbíró képessége 
korlátozott^amel^nunkavégző képességér^iskihatással 
van. A m H H i H  Bíróság az számú
végzésével az alperest bűnösnek találta a felperes 
sérelmére elkövetett súlyos testi sértés vétségében, 
ezért őt 1 évi időtartamra, próbára bocsátotta. A 
felperes a jelen perben a fenti balesetéből származó 
vagyoni és nem vagyoni kára megtérítése iránt 
támasztott igényt az alperessel szemben.

Az első fokú bíróság Ítéletével kötelezte az alperest, 
hogy fizessen a felperesnek 92.248 Ft vagyoni és 
300.OO^Ft nem vagyoni kártérítést, továbbá mindkettő 
után H U .  február 6. napjától a kifizetésig járó, évi 
20 %-os kamatot. A lefolytatott bizonyítási eljárás 
adatai alapján a tényállást a fent leírtak szerint 
látta megállapíthatónak. Ebből arra a következtetésre 
jutott, hogy az alperes a Ptk. 339. S-ának /l/ 
bekezdése alapján köteles megtéríteni a felperesnek azt 
a kárt, amely őt a sérüléssel oki Összefüggésben értő.

Kúriai határozat
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birtokvédelmet. Nem kétséges ugyanis, hogy a hatósági út 
igénybevételétől gyors és hatékony birtokvédelmet nem 
remélhetett. A terhelt kizárólag a birtok visszaszerzése ér
dekében ragadta meg a sértett karját, s miután a sértett el
engedte a diktafont, a terhelt már nem bántalmazta, tehát 
nem lépte túl az elhárításhoz szükséges mértéket sem. Mi
vel tehát magatartása nélkülözte a jogellenességet, bűn
cselekmény nem valósult meg.

Ebben az esetben tehát, bár a jogos védelem szabályai 
itt sem voltak alkalmazhatók, a Legfelsőbb Bíróság indo
koltnak látta a jogos önhatalmat, s mivel annak határait a 
terhelt nem lépte túl, így őt a vád alól felmentették.

Nem adott helyt a Legfelsőbb Bíróság H. Gy. terhelt 
esetében sem a jogos védelemnek.50 A terhelt azt köve
tően oltotta ki a sértett életét, hogy alkalmi ismeretséget 
kötött annak élettársával, akivel együtt töltötte az éjsza
kát a sértett lakásán. A hazaérkező sértett felszólítására 
sem volt hajlandó elhagyni a lakást, ezért a sértett egy 
45 cm hosszú faragott széklábbal támadt a vádlottra. Du
lakodni kezdtek, a vádlott elvette a sértettől a széklábat, 
majd 5-6 nagy erejű ütést mért a fejére, úgy, hogy a má
sodik ütés után megrogyott. A sértett másnap belehalt a 
sérüléseibe.

A Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a vádlott ma
gánlaksértést követett el azzal, hogy a távozásra felszó
lítást követően is a lakásban maradt, így a sértett a jogos 
önhatalom körében járt el, amikor megkísérelte a vádlottat 
a lakásból eltávolítani. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan 
jogtalan támadás, ami ellen jogos védelemnek lett volna 
helye.

A fenti három ügy is jól példázza, hogy a birtokháborí
tással összefüggő ügyekben gyakran merül fel a jogos vé
delem alkalmazhatóságának kérdése, de mint az a fentiek
ből is látszik, egyik esetben sem látta megalapozottnak a 
Kúria/Legfelsőbb Bíróság az erre való hivatkozást.

Ennek oka pedig az, hogy „általában irányadó, hogy 
a jogszabályban megengedett birtokvédelmi eszközök 
gyakorlása a másik oldalon a jogos védelem megálla
pítását nem eredményezheti. [...] Az önhatalom, mint a 
birtokvédelem eszköze azonban, [...] csak a birtok meg
védéséhez szükséges mértékben tekinthető jogszerű, a 
jogszabály által megengedett fellépésnek. Ezt meghala
dóan azonban jogtalan, amely ellen már jogos védelem
nek lehet helye. ”51

Hasonlóan foglalt állást Ujvári Ákos is, aki szerint a jo
gos önhatalom gyakorlását lehetővé tevő magatartás nem 
feltétlenül alapoz meg jogos védelmi helyzetet. Ez csak 
akkor lehetséges, ha a jogszabályba ütköző magatartás 
egyúttal büntetőjogi értelemben büntetendő is. Továbbá, 
egy Btk.-ban nem szabályozott jogellenességet kizáró ok 
fennállása (például a Ptk.-ban írt jogos önhatalom) soha 
nem eredményezheti a Btk. szerinti jogos védelmi hely
zet megállapítását.52 Hivatkozik továbbá a jogrend egysé
gességének elvére is. A polgári jog vagy a közjog szerint 
fennálló jogellenességet kizáró ok ugyanis közvetlenül a 
büntetőjogban is alkalmazható. A büntetőjog szubszidiá- 
rius jellegéből fakad, hogy egy más jogterületen megen
gedett magatartás tényállásszerűsége esetén sem bünte
tendő, nem lehet materiálisan jogellenes.

2.3. Jogos védelem vagy kártérítés?

Kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a 
polgári kollégium által hozott ügyekben a jogos védelem 
alkalmazhatóságának kérdése azokban az ügyekben me
rül fel, ahol a felperes kártérítés megállapítását kéri.

Az első ügy tényállása a következő.53 A felperes este 18 
óra körül, testvére társaságában telefonálni kívánt a b.-i 
postahivatal elé felállított távbeszélő fülkéből. A készülék 
azonban nem adott vonalat, érméit pedig elnyelte. Ezek 
visszanyerése érdekében annak oldalát a felperes meg- 
ütögette, de abba nem rúgott bele, és kárt sem okozott. 
Amikor ezt az éppen arra járó alperes meglátta, a felperest 
és testvérét szidalmazni kezdte, majd a felperest először a 
fülkébe, utána pedig a mellette húzódó, mély árokba lök
te. A felperes az eséskor karjával a fejét védte, emiatt az 
a teste alá fordult, és arra teljes súlyával ráesett. Ennek 
következtében a bal orsócsontfejének ficammal szövődött 
törését szenvedte el. Az elsőfokú bíróság az alperest bű
nösnek találta a felperes sérelmére elkövetett súlyos testi 
sértés vétségében. A felperes a jelen perben a fenti balese
téből származó vagyoni és nem vagyoni kára megtérítése 
iránt támasztott igényt az alperessel szemben.

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, 
hogy fizessen a felperesnek 92 248 Ft vagyoni és 300 000 
Ft nem vagyoni kártérítést. A másodfokú bíróság az al
peres fellebbezése folytán meghozott jogerős ítéletével az 
elsőfokú bíróság döntését lényegében annak helyes indo
kai alapján helybenhagyta. A fellebbezésben foglaltakra 
figyelemmel kiemelte, hogy az alperes nem a jogos véde
lem jogi helyzetében cselekedett.

Osztotta a másodfokú bíróság érvelését a Legfelsőbb 
Bíróság is, és kiemelte, hogy „aperben semmi olyan tény, 
vagy körülmény nem nyert bizonyítást, amely a felperes 
bármilyen közrehatását támasztotta volna alá, illetőleg 
amely az alperesnek a helyszínen való megjelenését, fel
peressel szembeni fellépését indokolttá tette volna ”. Ezért 
az alperesnek magatartása következményeit teljes terje
delmében viselnie kell.

Ebben az ügyben tehát a felperes jogos védelmi hely
zetre való hivatkozása alaptalan volt, így kártérítési köte
lezettsége alól nem mentesülhetett.

Ha viszont a Legfelsőbb Bíróság úgy látja, hogy a jo
gos védelmi helyzet megállapítható, akkor van lehetőség 
a mentesülésre. Így történt abban az ügyben, amelyben 
a bíróságnak arról kellett döntenie, hogy „az alperesnek 
a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdésén alapuló kártérítő fele
lőssége fennáll-e, illetőleg az alperes jogos védelmi hely
zetben és olyan módon okozta-e az I.r. felperes sérüléseit, 
amely a kártérítő felelősséget kizárja”.54

A Legfelsőbb Bíróság arra a megállapításra jutott, hogy 
egyértelműen a felperesek jogtalan támadása teremtette 
meg az alperes jogos védelmi helyzetét. Bár az alperes 
túllépte az elhárítás szükséges mértékét, de tekintettel a 
körülményekre -  az alperes a házastársával dulakodott, 
aki szóban is fenyegette őt, majd vele szemben három sze
mély lépett fel támadólag az ablakok betörését követően, 
gázsprayt alkalmazva -  a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt 
állást, hogy jelen esetben az alperestől nem volt elvárható,
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hogy felismerje a védekezés szükséges mértékét, ezért a 
védekezés módjának alkalmazásánál felróhatósága nem 
állapítható meg. A jogos védelem határainak túllépése 
ugyanis jogellenes magatartás, melynek menthetőségét a 
felróhatóság körében kell értékelni. Jelen esetben tehát az 
alperes magatartása nem volt felróható, következésképp a 
kártérítési felelőssége sem volt megállapítható.

A kártérítéssel kapcsolatos ügyek utolsó csoportját 
azok az esetek alkotják, amelyeknél a bíróság a kármeg
osztás mellett döntött. Az ügy tényállása55 szerint a bekö
vetkező kár a felperesek jogelődjének halála, akit az alpe
res vadászpuskájával agyonlőtt. Az elsőfokú bíróság úgy 
határozott, hogy az ezzel okozott kárt köteles megtéríteni, 
mivel nem bizonyította, hogy jogos védelmi helyzetben 
cselekedett.

A másodfokú bíróság az ítéletet részben megváltoztat
ta, értékelve a felek felróható magatartását, az alperesre 
terhesebb 70-30%-os kármegosztást alkalmazott. A Leg
felsőbb Bíróság ezt helybenhagyta. Ítéletében rögzítette, 
miszerint kétségtelenül megállapítható, hogy az alperest 
jogtalan támadás érte, hiszen a sértett (a felperesek jog
elődje) egymás után kétszer rálőtt. Ez kétségkívül olyan 
jogtalan támadás, mely az alperes élete, testi épsége ellen 
irányult, így azt el kellett hárítania. Így a válaszul adott 
két célzás nélküli lövése még a jogos védelem körében 
értékelhető. Ezt követően azonban az alperes elbújt egy 
vastagabb fa mögé, ahonnan a sértettet egy darabig nem is 
látta. Amikor a fegyverét már nem használó sértett legkö
zelebb felbukkant, az alperes célzott, halálos lövést adott 
le, amely már viszont a korábbi támadás elhárítása érde
kében nem volt feltétlenül indokolt, így a védekezéshez 
szükséges mértéket az alperes túllépte. Az sem állapítható 
meg, hogy az alperes menthető félelemből vagy felindu
lásból cselekedett így.

A Legfelsőbb Bíróság utalt arra is, hogy a 70-30%-os 
felelősség megállapításának nem az az indoka, hogy a tra
gikus eseménynél a sértett és az alperes kölcsönösen lö
völdöztek egymásra, hanem az, hogy az adott pillanatban 
a tudatosan cselekvő alperes felróhatósága lényegesen sú
lyosabb volt, mint a második lövésnél már kifejezett táma
dó szándékot nem mutató sértetté.

3 . Összegzés

Ajogos védelem és a jogos önhatalom létjogosultságának 
egyaránt alapja, hogy az állam nem tud mindenhol jelen 
lenni a maga védelmi eszközeivel, ezért lehetővé teszi ál
lampolgárai számára is a védekezés jogát, méghozzá úgy, 
hogy saját védelmi jogaiból egy meghatározott részt át
enged a polgárai számára.

Bár egyik oldalon egy büntetőjogi, a másik oldalon pe
dig egy polgári jogi jogintézménnyel találjuk magunkat 
szembe, a jogos védelemnek és a jogos önhatalomnak a 
létezésük indokaitól eltekintve is vannak közös jellemző
ik. Ilyen közös jellemző az, hogy a vagyoni j avaink védel
me érdekében felléphetünk jogos védelemmel vagy jogos 
önhatalommal, sőt szintén közös jellemzőként erre más 
személy is jogosult lehet. Mindkét esetben fontos azon
ban, hogy a védelmi magatartásnak arányosnak kell lennie 
a támadással, egyik esetben sem okozható nagyobb sére
lem, mint amilyennel maga a támadás fenyegetett. Az ará
nyosság követelményeinek megsértése ugyanis mindkét 
esetben a megtorlás, a bosszú kategóriájába esik, amely 
már jogellenes cselekedetnek minősül.

A Legfelsőbb Bíróság/Kúria esetjogából is világosan 
kitűnik, hogy ez a két intézmény gyakran szerepel együtt 
ugyanabban a határozatban. Bár a jogos önhatalom a pol
gári jog területére eső fogalom, mégis, annak indokolatlan 
alkalmazása vagy a korlátait túllépő magatartás tanúsítása 
már a büntetőjogi felelősséget alapozhatja meg.

Áttekintve az esetjogot, azt tapasztaltam, hogy a bir
tokháborítással összefüggő ügyekben gyakran hivatkoz
nak jogos védelemre. Ám egységes az ítélkezési gya
korlat abban, hogy ha egy jogág elismer egy magatartást 
jogszerűnek -  például a polgári jog a jogos önhatalmat -, 
akkor amennyiben ez a magatartás szükséges és arányos, 
úgy a másik oldalon nem lehet jogtalan támadásnak vél
ni, ezáltal nem adhat alapot a jogos védelem szabályainak 
alkalmazására. Ez egyaránt következik a jogrend egysé
gességének elvéből, illetve a büntetőjog szubszidiárius 
jellegéből.

Annak ellenére tehát, hogy a jogos védelem és a jo
gos önhatalom két különböző jogág keretein belül nyertek 
szabályozást, mégis, egy adott ügyben gyakran egyszerre 
kell figyelemmel lenni rájuk, ugyanis nem egymástól füg
getlenül létező és működő jogintézményekről van szó.

De á k , Vik tó r ia

Notwehr und berechtigte Eigenmacht -  im Spiegel der Rechtsprechungspraxis (Zusammenfassung)

Die Existenzberechtigung der Notwehr und der berechtig- 
ten Eigenmacht besteht darin, dass der Staat mit seinen 
Schutzmitteln nicht überall prasent sein kann, und deshalb 
gewahrt er seinen Bürgern das Recht zur Verteidigung, 
und zwar auf die Art und Weise, dass er einen bestimmten 
Teil seiner Schutzrechte an seine Bürger abtritt. Obwohl 
man auf der einen Seite ein strafrechtliches und auf der

anderen Seite ein privatrechtliches Rechtsinstitut antrifft, 
bestehen zwischen Notwehr und berechtigter Eigenmacht 
auher ihrer Existenzgrundlage weitere Gemeinsamkeiten. 
Aus den Fallen des Obersten Gerichtshofs / der Kurie ist 
eindeutig ersichtlich, dass die beiden genannten Rechts- 
institute haufig in einem und demselben Beschluss zu- 
sammen anzutreffen sind. Die berechtigte Eigenmacht ist
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zwar ein Begriff des Privatrechts, aber ihre ungerechtfer- 
tigte Anwendung oder ein Verhalten über ihre Grenzen 
hinaus kann schon eine strafrechtliche Verantwortlichkeit 
begründen. In Sachen der Besitzstörung beruft man sich 
haufig auf Notwehr, aber die Rechtsprechung ist sich da-

rüber einig, dass ein notwendiges und verháltnismáBiges 
Verhalten, das von einem Rechtsgebiet als rechtmaBig an- 
erkannt wird, auf der anderen Seite nicht als unberechtigter 
Angriff eingestuft werden, und somit nicht als Grundlage 
zur Anwendung der Regein der Notwehr dienen kann.
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