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PATAKI MÁRTA 

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ALAKULÁSA AZ ÖLÉSI CSELEKMÉNYEK TEKINTETÉ-

BEN 1982 ÉS 1995 KÖZÖTT A TATABÁNYAI MEGYEI BÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN 

BEVEZETÉS 

„A bántalmazási folyamat megismerhető. 

Ennél fogva felismerhető, megakadályozható, 

határozott beavatkozással megállítható. 

Felismerheti a szerelmes nő és kimondhatja – 

még idejében –, hogy ő nem ilyen szerelmet érdemel. 

Hogy ilyen „szerelmet” senki nem érdemel.”
1
 

A dolgozat céljául első sorban azt tűztem ki, hogy bemutassam a gazdasági válság hatásait a családon belüli 

erőszakos emberölési cselekményekre vonatkozóan, hiszen ma is válságban élünk, ma is egyre magasabb a 

munkanélküliség aránya, pontosan úgy, mint a dolgozatban vizsgált időszakban, akkor mikor a Tatabányai 

térségnek oly fontos, - a gazdasági, kulturális élet megteremtőjét e tájakon – a Tatabányai szénbányákat be-

zárták és ezzel több ezer munkás vesztette el állását. A dolgozat elején igyekeztem meghatározni mi is az a 

családon belüli erőszak, továbbá, hogy milyen problémák övezik ezen témát. Mivel a definiálása még most is 

nehézségekbe ütközik, nincs egységes fogalom, ezért ismertető jegyein keresztül mutatom be és határozom 

meg a családon belüli erőszak típusait. Fontosnak tartom áttekinteni a szabályozását is, mivel már régóta 

jelen van társadalmunkban ez a jelenség, bár az egyes korszakok alatt megfigyelhető, hogy ezen bűncselek-

mény fogalom körébe tartozó cselekmények köre még nem olyan tág, mint ma, de jelen volt, jelen van és 

sajnos jelen lesz, amíg az államnak, a társadalomnak az a hozzá állása, hogy ez a jelenség magánügy és nincs 

közük hozzá. A dolgozat további részében bemutatásra kerül, hogyan és mikor alakult ki a szénbánya a tata-

bányai térségben és mit is jelentett az ott élő embereknek, kiemelem azon tényezőit a szénbányáknak, me-

lyek e terület virágzását elindították és végül válságának okozójává váltak. Végezetül pedig, a megvizsgált 

időszak adatai alapján elemzem a térségben az egyes bűncselekmények alakulását, melyek a családon belüli 

erőszak fogalom körébe tartoznak. Több kategóriába soroltam az egyes bűncselekményeket és e csoportok 

szerint vizsgáltam meg előfordulásukat az adott időszakban, továbbá példaként említettem azon áldozatok 

történetét akikét a bírósági határozatokból ismerhettem meg. Ezzel a dolgozattal ugyanis szeretném felhívni 

a figyelmet arra, hogy a válság okozta hatások, a munkanélküliség növekedése befolyással bír a családon 

belüli erőszak alakulására, annak nagyobb számban történő előfordulására, fontos, hogy felismerjük, és ne 

magánügyként kezeljük, hanem segítsünk azoknak, akiket valamelyik hozzátartozója bántalmaz. 

1. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK FOGALMI ÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

Jelen korunk egyik jelentős társadalmi problémáját képezik a családi relációban elkövetett erőszakos 

cselekmények, tehát a családon belüli erőszak. Ezt támasztja alá az a népi kezdeményezés is, amely kérte az 

országgyűlési képviselőket, hogy önálló tényállásként szerepeljen a Büntető törvénykönyvben a családon 

belüli erőszak bűncselekménye. Ebben a fejezetben szeretném feltárni azon problémákat, amelyek a családon 

belüli erőszak témáját övezik, valamint a későbbiekben egy történeti áttekintést szeretnék adni a szabályozá-

sának alakulásáról. 

Még napjainkban is nehézségekbe ütközünk, ha definiálni szeretnénk a családon belüli erőszakot, a 

foglalom meghatározásának egyik fő problémája, hogy vita tárgyát képezi, hogy már az egyszeri elkövetés is 

vagy csak a többször tanúsított magatartás felel meg ezen bűncselekménynek, ezért azon személyek, akik 

ezzel a cselekménnyel foglalkoznak csak az ismertető jegyei alapján ismerhetik fel a jelenséget. Az Országos 

Rendőrfőkapitány utasításában az alábbiak szerint foglalta össze a jelenség ismérveit: „családon belüli erő-

szak: az egy háztartásban élő személyek, illetőleg a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) 137. §-ának 6. pontjában meghatározott hozzátartozók, a volt házastársak, illetve volt 

                                                           
1
 MORVAI KRISZTINA: Terror a családban, A feleségbántalmazás és a jog, 1998, Kossuth Kiadó, Budapest, 6.o. 
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élettársak (partnerek), valamint az intézményes ellátás keretében életvitelszerűen együtt élő személyek között 

megvalósuló, vagy őket a felsorolt személyek cselekménye által érintő alábbi bűncselekmények: emberölés 

(Btk. 166. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 167. §),…, magzatelhajtás (Btk. 169. § (2) bekez-

désének b) pontja), testi sértés (Btk. 170. §), gondozás elmulasztása (Btk. 173. §),…”.
2
 Ezen erőszak típusnak  

egyik eleme, hogy az erőszaktevő és a bántalmazott ismerik egymást, míg a másik elemét, azaz a családi 

jellegét az elkövető és az áldozat közötti intim viszony, közeli bensőséges kapcsolat fennállása adja. Ebből 

következően családi viszonynak kell tekinteni a párkapcsolati, szülő-gyermek relációt és más egyéb kapcso-

latban élő személyek viszonyát. Ezeken a viszonyokon belül „hagyományosan a családon belüli erőszaknak 

ötféle fajtáját szokás elkülöníteni: a szóbeli, a lelki, a testi, a szexuális és a gazdasági (anyagi) erőszakot.”
3
 

Szóbeli (verbális) erőszak olyan magatartás, mely során a sértettet az elkövető sértegeti, esetleg gú-

nyolódik rajta, veréssel illetve bántalmazással fenyegeti. Míg a lelki erőszak estén az alapvető érzelmi igé-

nyeket vonja meg az áldozattól, e körbe tartozik a sértett önbizalmának lerombolása és az állandó ellenőrzés 

is. Testi (fizikai) erőszak estén az elkövető magatartása a fizikai bántalmazás széles skáláján mozoghat, ide 

tartozik a lökdösés, pofozás, rugdosás, fojtogatás, megkötözés, bezárás, harapás, égetés. A családon belüli 

erőszak ezen fajtája könnyű testi sértéstől kezdve a súlyosabb esteket is lefedi. A szexuális erőszak viszont 

egy szűkebb elkövetési magatartást fed csak le, itt az elkövető nem kívánt szexuális tevékenységre kénysze-

rítheti a sértettet, ide sorolható a nemi erőszak, a szexuális aktussal való megalázás vagy fájdalomokozás, 

tárgyal való nemi erőszak, prostitúcióra kényszerítés, fogamzásgátlás akadályozása illetve kényszerítése és a 

terhességre vagy éppen annak ellenkezőjére, az abortuszra erőszakkal való rábírás. Az ötödik típusa a gazda-

sági erőszak, amely anyagi függésben tartás, a munkától való eltiltás, esetleg a napi kiadások pontos elszá-

moltatása.
4
 Ebből is következik, hogy a családon belüli erőszaknak gyakran olyan személyek az áldozatai, 

akik valamilyen formában kiszolgáltatottak az erőszaktevőnek. Bár nem csak nők az áldozatok, gyermekek 

és férfiak is kerülhetnek a bántalmazott helyzetébe, mégis nagyobb százalékban lesznek nők családon belül 

férfiak áldozatai, mint fordítva. A nők védelme érdekében a Nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló 

ENSZ Nyilatkozat 1993-ban határozta meg a nők elleni erőszak definícióját: „A nők elleni erőszak bármely 

olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sé-

relmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az e fajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a 

szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában."
5
  

A családon belüli erőszak már nagyon régóta problémáját képezi társadalmunknak, a családtagok sé-

relmére elkövetett bűncselekményeket a kezdetektől büntették Magyarországon a kornak valamint a szoká-

soknak megfelelően. Már Szent István első törvénykönyve is tartalmazz a családon belüli erőszak bűncse-

lekményének tárgykörébe tartozó cselekményeket, ilyen cselekmény volt az a szakasz, amely azokról szól, 

akik a feleségüket megölik. Ez a szakasz pedig a következőképp írja le a bűncselekményt: „Ha valaki az 

ispánok közül megkeménykedvén az ő szivében, lelke idvességével nem gondolván, a mi távol járjon a hivők 

elméjétől, felesége vérében fertőznék, engesztelje meg az asszony rokonságát ötven tinóval, mint a királyi 

tanács végezte, és bőjtöljön a kánonok rendelése szerint. 

1. § Ha pedig valamely jóravaló vitéz esik azon vétekbe, adjon a rokonoknak tiz tinót ugyanazon taná-

csi végzésből, és bőjtöljön a mint mondtuk. 

2. § És ha közrendü ember cselekeszi azon gonoszságot, békéljen meg öt tinón az atyafiakkal és alázza 

magát bőjtölésben, mint elől mondatott.”
6
Őt követi Könyves Kálmán, kinek törvénykönyvében elsőként 

rendeli büntetni az apagyilkost és a magzatát megölő asszonyt, mely szakaszok ezen bűncselekményekről a 

következő formában rendelkeznek: „1. § Végeztük, hogy apagyilkolásokat és egyéb gyilkosságokat, mint 

emlitők, itéljenek meg a püspökök, a kik a bűn és bűnös mivoltához képest, az ő tetszések és a kánonok rende-

                                                           
2
 32/2007. (OT 26.) ORFK., A dolgozatban felsoroltakon túl:  kényszerítés,  lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, 

személyi szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem,  magánlaksértés, visszaélés személyes adattal, levél-

titok megsértése,  magántitok jogosulatlan megismerése, rágalmazás, becsületsértés, közúti veszélyeztetés, családi állás 

megváltoztatása, kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, kiskorú veszélyeztetése, tartás elmulasztása, a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények, közveszély okozás, terrorcselekmény, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, 

lopás, rablás, zsarolás, rongálás, valamint következő szabálysértések: becsületsértés, magánlaksértés, gyermekkel kol-

dulás, veszélyes fenyegetés.  
3
 NANE Egyesület- Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?- Kézikönyv segí-

tő foglalkozású szakemberek számára, Budapest, 2006, 11. o. 
4
 http://www.palfalva.hu/csaladeroszak.htm. 

5
  Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993, Article 1. 

6
 Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve - 14. Fejezet azokról szól, a kik feleségöket ölik meg. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f25d2c.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f25d2c.html
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lése szerint lássák meg az ilyen gonosz cselekedetet.”
7
 és „A magzatjokat vesztő asszonyok a főesperes előtt 

vezekeljenek.”
8
. A korábbi szabályozásnak megfelelően Werbőczy Hármas könyvében is találkozhatunk 

olyan bűncselekménnyel, mely a családon belüli erőszak tárgykörébe tartozik. A Hármaskönyv főbenjáró 

ítélettel
9
 büntette a csecsemő-, férj-és szülőgyilkos nőt „5. § Mindazáltal tudnunk kell, hogy az asszonyok és 

nők ellen is abban az esetben, ha közülök valamelyik a férjét vagy szülőjet avagy saját magzatait gonoszul 

megöli vagy megöleti (mivelhogy ez hűtlenség vétkének számába esik) épen mint a férfiak ellen, főbenjáró 

itéletet kell hozni és kimondani.”
10

. Szabályozás terén a Csemegi kódex sem tér el az előbbiektől, itt is talál-

hatunk olyan szakaszokat, amelyek elkövetői a családon belüli erőszak tényállását valósítják meg.  Ilyen a 

„232. § Erőszakos nemi közösülés büntettét követi el, és tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő: …,235. § 

A 232. §-ban meghatározott büntett: tiztől tizenöt évig, a 233. §-ban meghatározott büntett pedig: öt évtől tiz 

évig terjedhető fegyházzal büntetendő: 

1. ha az felmenő vagy lemenő ágbeli rokonon, vagy testvéren; 

2. ha a tettes gyámságára, gondnokságára, tanitására, nevelésére, felügyeletére, gyógykezelésére vagy 

gondviselésére bizott személyen követtetett el.” 
11

szakasz. 

Az 1961. évi V. törvény a kezdetekhez képest már szélesebb körben lefedi a családon belüli erőszak 

egyes cselekményeit ilyen bűncselekmények voltak az „Ifjúság elleni bűntett 274. § (1) A kiskorú nevelésé-

re, felügyeletére vagy gondozására köteles az a személy, aki a kiskorú testi, szellemi vagy erkölcsi fejlődését 

súlyosan veszélyezteti, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha súlyosabb bűntett nem 

valósult meg, ugyanígy büntetendő az a nagykorú személy is, aki kiskorút bűntett elkövetésére vagy züllött 

életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik.”
12

 és ekkor kerül be a Büntető törvénykönyvbe a „Tartási 

kötelezettség elmulasztása 275. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt 

tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy javító-nevelő 

munkával büntetendő. (2) Ugyanígy büntetendő az is, akit a bíróság jogerős határozattal - bár az apaság 

megállapítása nélkül - gyermek tartására kötelezett, és ezt a kötelezettségét önhibájából nem teljesíti. (3) A 

büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető a) visszaeső; b) tartási kötelezettségét munka-

kerülő, iszákos vagy egyébként züllött életmódja miatt nem teljesítette; c) tartási kötelezettségének elmulasz-

tásával a tartásra jogosítottat súlyos nélkülözésnek tette ki. (4) Nem büntethető a tartási kötelezettség elmu-

lasztása miatt, aki kötelezettségének az elsőfokú ítélet meghozataláig eleget tett.” – büntette. Az 1978. évi 

IV. törvény teljes mértékben interpretálta az előző Büntető törvénykönyvben foglaltakat. 

Bár jelen példák is mutatják, hogy régóta probléma a családon belüli erőszak csak 2012-re sikerült el-

érni, hogy ez a bűncselekmény önálló tényállás legyen a Büntető törvénykönyvben. Olvashattunk javaslatot 

arra nézve is, hogy a lelki bántalmazás tényállása is bekerül a büntetendő cselekmények közé, de ezt a javas-

latot a jogalkotók elvetették arra hivatkozva, hogy nehezen bizonyítható, de véleményem szerint csak nehe-

zen bizonyítható és nem lehetetlen, hiszen a lelki bántalmazásnak is vannak fizikai tünetei és a mai fejlett 

orvosi tudomány igenis képez olyan szakembereket, akik képesek ezt az erőszak típust felismerni. A gyer-

mek veszélyeztetése estében ez meg is valósul, igaz hogy a felnőttek esetében nehezebb a bizonyítás és sok 

visszaélésre is okot adhat, mert a házassági bontóperek alkalmával a felek könnyen hivatkoznak arra, hogy a 

másik lelkileg bántalmazta annak érdekében, hogy kedvezőbb helyzetben legyenek a válás során. Így az a 

véleményem, hogy a lelki bántalmazás büntette csak a súlyosabb, fizikai tűneteket produkáló sértettek eseté-

ben lenne helytálló a felnőttek körében. Mivel a családon belüli erőszak kérdése problematikus, egyrészt 

azért mert nincs egységes fogalom, másrészt még mindig rossz a társadalom hozzáállása és harmadrészt, 

mint az a Rendőrfőkapitány utasításából is kitűnik, rendkívül sok bűncselekményt magába foglal, így nehéz 

egyetlen szakaszban meghatározni mi is a családon belüli erőszak, és ha sikerül is nem biztos, hogy ki tudja 

                                                           
7
 Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve - 50. Fejezet azoknak büntetésökről, kik a gyilkost magoknál tartják, 

továbbá az apagyilkosokról és más ilyenekről. 
8
 Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve - 58. Fejezet a magzatjokat vesztő asszonyokról. 

9
„Főben járó ítélet: … lényege a vagylagosság… A kiszabott halálos ítélet végrehajtása helyett a sértett fél dönthetett a 

vagyoni kiegyezés mellett. A rendelkezésre álló három napban a sértett és az elítélt megállapodhatott a halálbüntetés 

megváltásában, ekkor a sértő szabadult. Ha a megjelölt terminuson belül nem születetett megállapodás, a bíró a 

sértettnek átadta az elítéltet a halálbüntetés végrehajtására. Ha azonban a sértett sem a vagyoni megváltás kérdésében 

nem tudott megegyezésre jutni, sem a halálos ítéletet nem hajtotta végre, automatikus jószágvesztés következett be.”  –  

MEZEY BARNA (szerk.): Magyar jogtörténet, 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 292. o. 
10

 WERBŐCZY ISTVÁN: Tripartitum /Hármaskönyv/, 1514, Második rész Nemes Magyarország Jogainak és Szokásainak  

Második Részéről Általában 43. CZIM 5. §. 
11

 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és vétségekről. 
12

 1961.évi V. tv a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről. 
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fejteni a várt hatást. Ezért véleményem szerint nem a Büntető Törvénykönyvben kellene szabályozni. Ahogy 

Fehér Lenke írta „Európában hatékony és követendő példaként, a Duluth-modell alapján kialakult és a gya-

korlatban is rendkívül hatékonyan működő, osztrák szabályozási modellt szokták felmutatni.”
13

 Így ezzel a 

nézettel egyetértve az osztrák modell alkalmazásával hatékonyabban fel lehetne lépni ezen cselekmények 

elkövetőivel szemben. Az osztrák modell (Duluth- modell): külön törvényben szabályozza a családon belüli 

erőszak kérdését. Az osztrák reform hangsúlyt fektet a kutatásra és főbb alapelveket is meghatározz, melyek 

a következők  1. a családi otthonon belüli erőszak nem magán- vagy családi ügy, hanem közügy; 2. a fenye-

getett személyek biztonság iránti igényének megvalósítása elsődleges; 3. a megoldások keresése annak tuda-

tában történik, hogy az ilyen erőszakot nem egyedi helyzet hozza létre, gyökerei magában a kapcsolatban 

keresendők; 4. a nulla tolerancia igénye; 5. az elkövető felelősségének a hangsúlyozása; 6. a holisztikus és 

több- intézményi megközelítés szükségessége.
14

 Igaz láthattunk példát arra nézve is, hogy a Büntető tör-

vénykönyvben határozzák meg a családon belüli erőszak fogalmát, de véleményem szerint az önálló tör-

vényben való szabályozással megfelelő hangsúlyt kapna a jogalkotó által e bűncselekmény fontossága és így 

a társadalom, a hatóság hozzáállása is pozitív irányba változna, valamint a már létező segély szervezetek 

sokkal hatékonyabban tudnának fellépni ezen bűncselekmény ellen. Fontosnak tartom, hogy az osztrák-

modell példájára szabályozzuk a kérdést, mert olyan alapelveket fogalmaz meg amiket követni kellene és a 

jelenlegi Magyarországi rendszer képes lenne jól és hatékonyan működő rendszer képében implementálni. 

2. A TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁK TÖRTÉNETE 

Mivel ez a dolgozat a családon belüli erőszakos emberölési cselekmények alakulását vizsgálja 1982 és 1995 

között indokolta a térséget megrázó esemény a tatabányai szénbányák és bezárásának történetét bemutatni, 

mely egyik oka a gazdasági válság kialakulásának a térségben. Először azokat a tényezőket vázolom fel, ami 

miatt nagy jelentőséggel bírt ezen bányák bezárása.  

Magyarország a dualizmus idején jelentős változások színtere volt, melyek során létrehozták az egy-

séges adó- és mértékrendszert, a szabad tőke- és munkaerő-áramlást, amely felkínálta az akkor még erőtlen 

magyar gazdaság számára az európai gazdasági életbe való bekapcsolódásának lehetőségét. A változások 

egyik legsürgetőbb és mégis a legkésőbbi állomása az ipar modernizációja volt, ennek során az ország 

előnyként tudta alkalmazni az ipari forradalom legújabb vívmányit és ezzel nagyobb fejlődést tudott elérni. 

Bár az ipari forradalom későn érte el hazánkat az új technikai megoldások alkalmazása jelentősen növelte az 

ipar teljesítőképességét, ezek közül kiemelkedő a gőzgép alkalmazása, melynek következtében megnőtt a 

szénkitermelés és ennek következményeként újabb és újabb szénmezők kerültek feltárásra, amelyek eredmé-

nyeként jött létre többek között a Tatabányai és az Ajkai bányaüzem is hazánkban. A gyors fejlődést elő 

segítette az is, hogy hazánk felismerte a vasúthálózat kiépítésének előnyeit, a vasúthálózat 1919-ben volt a 

leghosszabb, az összes vonalhossz elérte a 22 869 km-t.
15

 A vasúthálózat a jó földrajzi fekvésű településeket 

célozta meg, így került kiépítésre a Bécs-Budapest vonal, melynek vonalán helyezkedik el a Tatabányai 

szénmedence is. 

Az ipar fejlődése szükségessé tette a Vértessomlói terület szénkutatásait újabb szénterületek feltárása 

reményében, ugyanis a dinamikus ipari fejlődés következtében egyre több szénre volt szükség. 1894-ben a 

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat (MÁK Rt.) a gr. Eszterházy tatai hitbizománnyal
16

 kötött 

haszonbérleti szerződéssel megszerezte az uradalmi terület szénkutatási és szénkiaknázási jogát, ezzel meg-

kezdődött a tatabányai bányászat és a helyi ipar kialakulása.
17

 Az értékes szénvagyonának köszönhetően 

rohamos fejlődésnek indult a térség továbbá jó földrajzi fekvése lehetővé tette, hogy a bányatelep önálló 
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vasúti megállót kapjon. 1898-ban létrehozták az első villamos erőművet és elsőként bevezetik a bányákban a 

villamos energia használatát. A MÁK rendelőt 

majd kórházat létesített a betegek ellátására, megnyílt az első gyógyszertár, így ezeknek köszönthetően 

korszakhoz mérten korszerű szociális infrastruktúra épült ki. A fejlesztések eredményeként 1902-ben Tata-

bányát önálló községé nyilvánították. A tatabányai szénbányákat 1946 elején államosították – ahogy az or-

szág többi bányáját is – működtetésére önálló állami vállalatot hoztak lére. Az államosítást követő időszak-

ban 1947-ben négy település Tatabánya, Bánhida, Felsőgalla és Alsógalla egyesüléséből jött létre Tatabánya 

városa, ezen rangot a bányászat fontossága miatt és ennek köszönhetően érte el. 1950-ben Komárom megye 

székhelye lett, de csak 1991-ben szerezte meg a megyei jogú városi rangot. 

Majd 1987-ben a régi medencében már csak XII/A akna üzemelt, amit ebben az évben végleg be is 

zártak és ezzel megszűnt a termelés a tatabányai szénmedencében. A tatabányai szénvállalat a növekvő ter-

melési költségek miatt ellehetetlenült, így 1988-ban a mányi aknát, egy évre rá a nagyegyházi bányát is be 

kellett zárni. Ekkor még üzemel a Mány I/A akna és megnyitják a Zsigmond aknát is, ezzel a tatabányai bá-

nyászat 1994-ig még fenn tud maradni, de 1994-ben kimerül a Zsigmond akna is így végleg megszűnik a 

tatabányai szénkitermelés. 

Az 1989-1990-es politikai és az azt követő gazdasági rendszerváltás egyik vesztese a Tatabányai tér-

ség volt, melynek következményeit a mai napig nem heverte ki a tatabányai szénmedence. A térség viszont 

nem felejti el múltját, még ma is őrzik e foglalkozás hagyományait ugyanis még napjainkban is megtartják 

évenként a bányásznapokat és működnek a bányászklubok is. 

3. A TATABÁNYAI MEGYEI BÍRÓSÁG GYAKORLATA A STATISZTIKA ÉS EGYES JOGESETEI FÉNYÉBEN 

Kutatásom során két éves periódusokban vizsgáltam a Tatabányai megyei bíróság gyakorlatában a csa-

ládon belüli erőszak alakulását 1982 és 1995 között. Vizsgálatom során azért ezt a tizenkét éves periódust 

választottam, mert a rendszerváltás és az azt megelőző években bezárt bányák okozta válság következtében a 

munkanélküliség emelkedésével befolyásolta, befolyásolhatta a családon belüli erőszak azon belül is az em-

berölési cselekmények számát., Fontosnak tartottam a bánya bezárások és a rendszerváltás előtti és utána 

lévő időszakot is megvizsgálni, annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a családon belüli 

erőszakos cselekmények alakulásáról.  A kutatási anyag részét képezte, hogy milyen körülmények befolyá-

solhatják a családon belüli erőszak alakulását, ennek kapcsán kimutatható, hogy az elkövetők nagy számban 

maximum nyolc általánost végzettek és sok esetben munkanélküliek vagy alkalmi munkások, tehát lényeges 

tényező, hogy a megélhetésük nem mindig biztosított. A térségben fontos szerepet játszottak a bányák mivel 

a lakosság felének adott munkát. A szénbányák bezárásakor több ezer ember veszítette el biztos megélheté-

sét, még 1980-ban a foglalkoztatottak aránya a népesség százalékában 48,2 % volt 1990-ben már csak 43,2 

%-ot tett ki
18

(lásd. függelék 1. ábra) ennek okán a munkanélküliség növekedése hatással van a családon belü-

li erőszak fogalom körébe tartozó bűncselekmények elkövetésére. Vizsgálódásom következtében igazoltnak 

látszik, hogy az anyagi gondok, a megélhetési bizonytalanság befolyásolja ezen bűncselekmények gyakori-

ságát. 

Dolgozatom célja elsősorban a családon belüli erőszak fogalmához kapcsolódó emberölési bűncse-

lekmények előfordulását bemutatni a Tatabányai megyei Bíróság első fokú eljárása során. 

 4. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ALAKULÁSA A TATABÁNYAI MEGYEI BÍRÓSÁG ELSŐ FOKÚ ELJÁRÁSA 

SORÁN 

Igyekeztem átfogó képet nyújtani a Tatabányai Megyei Bíróságon tárgyalt ügyekről, melyek e témakörbe 

esnek, ezért különböző kategóriák szerint csoportosítottam őket, többek között a megyei bíróságon első fo-

kon tárgyalt ügyek és azokon belül a védett jogi tárgy fajtája szerinti csoportosításnak megfelelő kategóriákat 

határoztam meg. Ezen eredményeket a függelékben található ábrában és a fejezetek elején látható tábláza-

tokban foglaltam össze. Ezeken kívül néhány példával próbálom meg érzékeltetni a családon belüli erősza-

kos emberölési cselekmények alakulását a vizsgált időszak függvényében. 
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4.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények: 

Emberölés: 

  

Az első és legsúlyosabb élet elleni bűncselekmény, mely a családon belüli erőszak kapcsán a megyei bíróság 

első fokú eljárásában vizsgálni kell az, az emberölés. A bíróságon tárgyalt emberölési ügyeket alapvetően öt 

nagy csoportba oszthatjuk, az alapján, hogy az elkövető e bűncselekmény alap esetét, minősített esetét vagy 

esetlegesen valamely speciális esetét valósítja meg. 

A fenti táblázatban azt láthatjuk először, hogy az egyes esetek elkövetői milyen neműek illetve a cse-

lekményük az emberölés mely eseteit fedik le.  Vizsgálódásom során megállapításra került, hogy a szénbá-

nyák bezárása és a rendszerváltás utáni években növekedett az emberölés bűntettének elkövetése, mely kitű-

nik a táblázatból is, a férfi elkövetők négy alkalommal követték el az emberölés bűntettét. Majd 1990-től 

1994-ig stagnált, végül az 1994 és 1995-ös években csökkenést mutat, de még így is magasabb a vizsgált 

időszak kezdetén kimutatott számnál (lásd függelék 2. ábra). A vizsgált időszak első két évében az emberölés 

bűntettét öt esetben állapította meg a Tatabányai Megyei Bíróság, amelyekben az elkövetők valamelyik hoz-

zátartozójuk sérelmére követték el a bűncselekményt.  

Fontos megjegyezni, hogy már a vizsgált időszak kezdetén is találkozhatunk az emberölés egyes mi-

nősített eseteivel, de nem ez a jellemző az elkövetett cselekményekre. Mégis ki kell emelni ezt az egy esetet 

1982-ből, amikor is a női elkövető az emberölés minősített esetét az előre kitervelten és különös kegyetlen-

séggel elkövetett emberölés bűntettét valósította meg, mert akkoriban nagy visszhangja volt az elkövetés 

eszközéül használt cián méreg miatt. Jelen ügy sértettje az elkövető veje volt, a vej és az anyósa között rég-

óta rossz volt a viszony, mert az asszony beleszólt a családi életükbe és ennek kapcsán még a házasságuk is 

megromlott. A vádlott tájékoztatta leányát, hogy a férje bensőséges kapcsolatban áll egy helyi lakosú lány-

nyal, ekkor a feleség számon kérte férjétől a történteket, de az tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban lenne a 

lánnyal, arra hivatkozva, hogy csak szóbeszéd az egész. A vádlott ekkor határozta el, hogy megöli a vejét, 

még pedig úgy hogy megmérgezi, ezért is kereste fel a sértettel állítólagos bensőséges kapcsolatban lévő 

lányt, aki ekkor egyetemen tanul és hozzáférése van mérgekhez. Ezt kihasználva megkérte a lányt, hogy 

szerezzen neki valamilyen mérget, mert elszaporodtak a padlásán a patkányok. A vádlott szintén jó viszony-

ban volt a lánnyal, így az könnyen adott neki és nem is sejtette, hogy mire használja majd a vádlott. A vádlott 

cián mérget kap pontos leírással arról, hogy milyen méreg és hogyan használja. Az elkövetőnek nem okozott 

problémát, hogy hogyan is kövesse el a bűncselekményt ugyanis minden nap ő főzött a lányának és családjá-

nak. Az elkövető két alkalommal is kért a méregből, mert első alkalommal csak kisebb adagot tett az ételbe 

és attól csak rosszul lett a sértett, majd, másodszor amikor újra ő főzte meg az ebédet halálos adag mérget 

helyezett el az ételben, melytől veje elhalálozott.
19

A második két éves periódus során csökkent az elköveté-

sek száma, de a szénbányák bezárása után növekedett és már nyolc esetben kellett eljárnia mind a nyomozó 

hatóságnak, mind a bíróságnak. Ezek az ügyek 1989-ben mind az emberölés alapestét valósították meg, míg 

1990-ben már a súlyosabb esetek is előfordultak, ezt támasztja alá az előre kitervelten, aljas indokból elköve-
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tett emberölés minősített esete, amelyben két vádlott szerepelt. A másodrendű vádlott férje volt az ügy sér-

tettje, akivel a vádlott házassága megromlott, mert a másodrendű vádlott nemi kapcsolatot létesített egy har-

madik személlyel és ezt megtudva a sértett bántalmazta a másodrendű vádlottat, ekkor a vádlott elköltözött a 

sértettől. Ezt követően élettársi kapcsolatot létesített az első rendű vádlottal, ekkor ötlik fel bennük, hogy 

meg kellene ölni a jelen ügy sértettjét. Több terv is megfogalmazódik bennük, szerepel az ötletek között az 

is, hogy el kéne gázoltatni a sértettet, de végül a mellett döntenek, hogy az első rendű vádlott elbújik a padlá-

son, míg a másod rendű vádlott leitatja a sértettet vodkával, majd megölik. Az elhatározást tettek követik, így 

a másod rendű vádlott leitatja a sértettet végül az első rendű vádlott téglát ragad a kezébe és háromszor fejbe 

üti a sértettet, aki ettől még nem hal meg, ezért a nadrágszíját a nyaka köré tekeri és azzal fojtogatja. A sértett 

a bántalmazás következtében koponyacsonttörést, agyrázódást, valamint zúzódásos sérüléseket szenvedett, 

ennek következtében valószínűsíthető, hogy a halál beállta kb. 10-15 percre tehető.
20

  

Az ezt követő időszakban az elkövetések száma se nem csökken, se nem növekedik, de ebben a két 

éves periódusban túlnyomó részt az emberölés minősített eseteivel találkozhatunk. Meg kell jegyezni, hogy 

az 1961. évi V. törvény a Csemegi kódextől eltérően az újszülött megölése bűntettet az emberölés alapesete 

alá vonta és ebben a kérdésben az akkor hatályos 1978. évi IV. törvény sem tért el, melyet a Legfelsőbb Bí-

róság 15. számú irányelve egészített ki. A Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelvében kifejtette, hogy a cse-

lekmény megítélésénél „az újszülötteknek a szülés tartama alatt vagy közvetlenül ezt követően az anya által 

történő megölése esetén a büntetés kiszabásánál az igényel alapos vizsgálatot, hogy az a különleges állapot, 

amely az újszülött világrahozatalával jár, kihatott-e az elkövető beszámítási képességére. Figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy a szülőnőt milyen ok vezette az újszülött megölésére. A házasságon kívül szülőnő esetében 

azt is figyelembe kell venni, hogy a társadalmi rosszallás a tudatilag elmaradott környezetben még olyan 

súllyal nehezedhet az elkövetőre, hogy az motiválhatja a cselekmény elkövetését. Egyebekben azonban nincs 

társadalmi, erkölcsi és jogi alapja annak, hogy az újszülöttek megölése esetén általánossá váljék a törvényi 

büntetési tétel legkisebb mértkén aluli büntetések kiszabása.”
21

  

Így a vizsgált időszak alatt mindössze két alkalommal állapította meg a Tatabányai Megyei Bíróság az 

első fokú eljárása során az emberölés alap esetét, melyek között 10 év telt el, ezzel megállapítható, hogy a 

bűncselekmény elkövetése igen ritka. Az első eset során, melyet 1982-ben követtek el a bíróság két év bör-

tönben letöltendő szabadság vesztést és mellékbüntetésként két év közügyektől eltiltást szabott ki. A vádlott 

boldog házasságban élt férjével és három gyermekükkel, mikor gyanítani kezdte, hogy újfent áldott állapot-

ban van, a vádlott nem akarta az újabb gyermeket, ezért titkolta terhességét mind férje, mind munkatársai 

előtt, ennek ellenére nem intézkedett időben a terhesség megszakításáról. Az áldott állapot előrehaladtával a 

nyilvánvaló jelek ellenére kifejezetten tagadta, hogy áldott állapotban van, pedig munkatársai többször is 

rákérdeztek. A vádlott a vádbeli napon az éjjel folyamán a szülési fájdalmakra ébredt, ekkor kiment a mel-

lékhelységre, ezt követően megszülte fiú gyermekét a toalett kagylójába, majd a kagylóban hagyta gyerme-

két. A szülés után még megvárta, hogy eltávozzon a testéből a méhlepény, azután rácsukta a toalett fedelét és 

visszafeküdt férje mellé az ágyba. Hajnali ötkor ismét felébredt és az akkor már halott gyermekét egy vödör-

be helyezte, ezt követően a vödörben elhelyezett már halott gyermeket levitte a házuk előtti szemetes kuká-

ba. A gyermek egészséges és teljesen életképes újszülött volt, aki a toalett kagylóban lévő víztől fulladás 

következtében halt meg. A bíróság ezen ügy kapcsán megállapította, hogy a vádlott a szüléssel együtt járó 

alterált lelkiállapotban követte el a bűncselekményt.
22

  

A másik esetet sokkal később 1992-ben követték el, melynek vádlottja még fiatalkorú volt a cselek-

mény megvalósításakor. Ebben az esetben a bíróság egy év hat hónap fiatalkorúak fogházában letöltendő 

szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt, melynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette és ezzel 

összefüggésben ítéletében pártfogó felügyelő kirendelését rendelte el. A vádlott megismerkedett egy ven-

dégmunkásként dolgozó férfivel, akivel szerelmi kapcsolatot létesített. Szerelmük harmadik hónapjában ész-

lelte, hogy vérzése elmaradt az adott hónapban, ekkor közölte a vendégmunkásként dolgozó apával, de köz-

vetlen környezete elől titkolta terhességét, akiknek nem is tűnt fel a lány áldott állapota. A vádbeli napon a 

vádlott iskolai kiránduláson vett részt, az osztály hazafelé tartott, mikor észlelte a szülési fájdalmakat, haza-

érve a mellékhelyiségben a toaletten ülve megszülte gyermekét. Ezt követően megfürdette újszülött kislá-

nyát, a szájából a magzatnyákot eltávolította, utána a köldökzsinórt elvágta, később a vízzel teli kádba visz-

szahelyezte az újszülöttet és a kádból kihúzta a dugót, de a víz így is a baba halálát okozta, ezután megszülte 

a méhlepényt is, ekkor észlelte az újszülött halálát, ezután egy nylon táskába helyezte a babát, majd elrejtet-

                                                           
20

 BH 81/1990. 
21

 Legfelsőbb Bíróság 15. számú Irányelv, IV. Büntetéskiszabási szempontok 5. 
22

 BH 526/1982. 
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te. Az édesanyja észlelte, hogy lánya túl hosszú időn keresztül tartózkodik az illemhelyiségben és benyitott a 

fürdőszobába, ahol meglátja a szülés következtében keletkezett vért és számon kérte, amikor is bevallotta, 

hogy egy gyermeknek adott életet, de az meghalt. A gyermek halálának oka ebben az esetben is fulladás volt. 

A bíróság megállapította, hogy a vádlott az újszülött vízbe helyezésével a halál tényébe belenyugodott.
23

 Az 

1991-1992-es vizsgált időszakban találkozhatunk mind az emberölés alap estével, mind a minősített eseteivel 

és privilegizált eseteivel egyaránt. Ebben a periódusban a cselekmények 57,2 százaléka az emberölés alap 

esetét valósította meg, míg az emberölés minősített esetét, azaz a különös kegyetlenséggel elkövetett ember-

ölés 28,5 százalékot tett ki. Ez az arány a következő egyben utolsó vizsgált periódusban változást mutat, 

ugyanis az elkövetők 100 százaléka az emberölés alap estét követte el.  

ÖSSZEGZÉS 

A jóléti állam nagy valószínűség szerint a gazdasági válság áldozatává válik, amelynek hatását elsősorban a 

szegényebb, alacsonyabb képzettségű rétegek és azok családjai érzik meg, ezért szükségessé válik a társada-

lom fokozott figyelme, nem lehet hátat fordítani az olyan problémáknak, mint a családon belüli erőszak, 

azzal az érveléssel, hogy ez magán ügy. Hiszen még napjainkban is az a hozzá állás övezi, miszerint csak az 

érintett feleket érinti, pedig ez nem így van. 

A jogalkotó a népi kezdeményezésre megváltoztatta büntetőpolitikai álláspontját és a Bűntető tör-

vénykönyvben önálló tényállásként kívánja szabályozni a családon belüli erőszak fogalmi körébe tartozó 

bűncselekményeket. Viszont az eddig kialakult rendszer nem ennek a szabályozásnak megfelelő modellt 

alakított ki, ezért úgy vélem, hogy a meglévő rendszernek megfelelőbb lenne az osztrák-modell alkalmazása, 

mely külön törvényben szabályozza e kérdéskört, hiszen ez a probléma sokkal tágabb semhogy egy szakasz-

ban szabályozzuk, bár erre is láthatunk példát. 

Ez a modell komplex stratégiát alkalmazz a problémára, lényegi eleme a sértett védelme, melynek elő-

segítésében az állami hatóságok és a civil szervezetek szorosan együttműködnek, valamint az eljárás a sértett 

magánindítványától függetlenül megindul, még a könnyű testi sértés esetében is, míg nálunk ezzel szemben a 

könnyű testi sértés esetén a sértett magánindítványára indul meg csak az eljárás, azért fontos, hogy minden 

esetben hivatalból induljon az eljárás, mert így a bejelentett esetekben a rendőri intézkedés során könnyű 

testi sértésnek vélt cselekmény is a bíróság elé kerül és ezzel megakadályozhatja, hogy az áldozatot újabb 

bántalmazás érje. Fontos, hogy " a büntető igazságszolgáltatás résztvevőinek tisztában kell lennie azzal, hogy 

az áldozat nem önként vállalja a családon belül a sértett szerepét."
24

  

Továbbá véleményem szerint oly széles azon bűncselekmények sora, melyek e problémakörbe tartoz-

nak, vagy akár maga a fogalom meghatározása is olyan nehézkes, hogy külön törvényi szabályozást igényel 

és ezzel a külön törvényben való szabályozással a Miniszterek Bizottságának 1985. évi 4. sz. Ajánlása a csa-

ládon belüli erőszakkal kapcsolatosan, mely egyebek mellett a következő állami feladatokat fogalmazza 

meg: „Fel kell hívni a közvélemény figyelmét a családon belüli erőszak nagyságrendjére, komolyságára és 

jellegzetességeire, annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedésekhez elnyerjék (a lakosság) támo-

gatását; szolgáltatásokat kell létrehozni a családon belüli erőszak áldozatainak biztonsága érdekében, ide-

értve a menedékházakat, a tanácsadást, a lelki támogatást és az utókezelést; a családon belüli erőszak elkö-

vetői számára rehabilitációs programokat kell kialakítani; az olyan családoknak, amelyekben szexuális erő-

szakra, illetve vérfertőzésre került sor, támogató szolgáltatásokat kell nyújtani.”
25

 - ezzel esély nyílna arra, 

hogy a társadalom hozzáállása megváltozzon, ennek egyik eszköze lehetne a külön törvénybe való foglalás, a 

másik pedig a figyelem felhívás, valamint az ifjúság tájékoztatása, nevelése.  

El kell érnünk, hogy a társadalom szegényebb és esetleg alacsonyabb képzettségű rétegeiben is meg-

változzon az a beidegződés, miszerint az asszony verve jó. Megállapítható, hogy a családon belüli erőszakra, 

bizonyos tényezők hatással vannak, ezek a munkanélküliség, az alkoholizmus stb., még a vizsgált időszak-

ban is. A térség már a szénbányák bezárásakor válságba került, hiszen a bányában és az arra épült gyárak 

dolgozói elvesztették munkájukat, ezzel a foglalkozottak aránya 7 százalékkal csökkent, melynek egyértelmű 

hatása volt a családon belüli erőszak alakulására. A tatabányai szénbányák létrejötte indította virágzásnak ezt 

a terültet, ennek köszönhető, hogy városi rangra 
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 BH 261/1992. 
24

DOMOKOS ANDREA: A távoltartás bevezetése a magyar jogba, in IMRE MIKLÓS, LAMM VANDA, MÁTHÉ GÁBOR 

(szerk.): Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére, 2006, Aula kiadó, Budapest, 92. o. 
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 Miniszterek Bizottságának 1985. évi 4. sz. Ajánlása 
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emelkedett, továbbá gazdaságának fejlődését is. A kulturális élet kialakulásában is nagy szerepe volt. A bá-

nyák létrejötte következtében épült meg a kórház, a gyógyszertár, a templom, valamint számos új lakóház is, 

ebből látható, hogy a térség életének főszereplője volt a tatbányai szénbánya. Az itt élők még mindig öröm-

mel gondolnak vissza történelmük ezen időszakára, hiszen még napjainkban is megtartják a bányásznapokat. 

A bezárásokat követő években kimutatható a családon belüli erőszak fogalom körébe tartozó bűncselekmé-

nyek növekedése, melyek elkövetői nagy számban munkanélküliek, az alkohol rabjai, valamint legmagasabb 

iskolai végzettségük a 8 általánost sem éri el. 

A vizsgált időszakban nőtt a családon belüli erőszakos ölési cselekmények száma, mely a dolgozatban 

a Tatabányai Törvényszék bírósági határozatai alapján készített táblázatban egyértelműen kimutatható. A 

bánya bezárások és az azt követő években a munkanélküliség arányának emelkedése folytán ezen bűncse-

lekmények is emelkedő tendenciát mutatnak, így úgy vélem bizonyítást nyert, hogy egy gazdasági válság-

nak, jelen dolgozatban épp egy bánya bezárásának és a rendszerváltozásnak milyen hatásai lehetnek a csalá-

don belüli erőszakos bűncselekményekre. Úgy vélem, hogy fel kell figyelnünk azon okokra, melyek hatással 

vannak a családon belüli erőszakra, hiszen napjainkban is magas a munkanélküliség aránya, amely kiváltó 

oka lehet a családon belüli erőszakos cselekmények növekedésének. Ezért van jelentősége annak, hogy a 

jogalkotó olyan megoldást válasszon mely fékező ereje lehet ennek a problémának. Így a kialakult rendszer-

nek megfelelőbb lenne az osztrák-modell alkalmazása, mely a legeredményesebb Európában.  
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RÁCZ DIÁNA 

TELJESSÉGI ZÁRADÉK, AVAGY EGY ANGOL ISMERŐS BEFOGADÁSA A KONTINENTÁ-

LIS JOGRENDSZERBE 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Napjaink felgyorsult világában egyre égetőbb szükségét látjuk a nemzetközi kereskedelemben
1
 a szakszerű, 

azonnali és pontos jogi fellépésnek. A szerződések megkötésekor a felek általában „saját malmukra hajtják a 

vizet”, és nincsen ez másképpen az egymás közötti ügyletek esetére kikötendő jog terén sem. Az eddigi sza-

bályozás nem kevés akadályt állít (állított) a szerződő felek elé, melyet, szerencsés esetben, együttesen siker-

rel megoldanak. Ezek közül is, talán a legmarkánsabbak egyike az alkalmazandó jog kérdésének a köre. 

Mindeddig a 2008. július 17.-i 593/2008 EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (továbbiakban: Róma 

I.) használták az alkalmazandó jog meghatározására. Ezen kíván változtatni az Európa Bizottság által kiadott 

COM (2011) 653 javaslata a közös európai adásvételi jogról (továbbiakban: Javaslat). Az angol jogi termino-

lógiában gyökerező [és a magyar jogban is, az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 

már szereplő (továbbiakban: új Ptk.)] teljességi záradék az egyik újítása a közös európai adásvételi jognak, 

mert a felek nem hivatkozhatnak azokra a korábbi nyilatkozataikra és megállapodásokra, amelyek nem sze-

repelnek a szerződésükben.
2
 A régi-új jogintézmény bemutatásához elengedhetetlenül hozzátartozik a konti-

nentális jogban történő meghonosodásának bemutatása, valamint jelentős szerepének bemutatása mind a 

közös európai adásvételi jogban és az ENSZ által elfogadott Bécsi Vételi Egyezményben (továbbiakban: 

Egyezmény), mind az új Ptk.-ban. 

1.A KEZDETI LÉPÉSEK… 

A 2001. évi közleményével a Bizottság széles körű nyilvános konzultációt indított el a széttagolt szerződési 

jogi keretrendszerről valamint arról, hogy ez hogyan akadályozza a határon átnyúló kereskedelmet. A fo-

gyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai 

választási lehetőségeiről szóló Zöld könyv
3
 (továbbiakban: Zöld könyv) 2010. júliusi közzétételével a Bizott-

ság nyilvános konzultációt indított, amelyben különböző szakpolitikai lehetőségeket vázolt fel azzal kapcso-

latban, hogy hogyan erősíthető a belső piac az európai szerződési jog terén történő előrehaladás révén. A 

zöld könyvre reagálva az Európai Parlament a 2011. június 8-i állásfoglalásában kifejezte, hogy határozottan 

támogatja egy olyan jogi eszköz megteremtésé, amely elősegítené a belső piac létrehozását és működését, és 

a kereskedők, a fogyasztók, valamint a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei javát szolgálná.
4
 Király 

Miklós professzor szavaival élve „a Bizottság ezzel átlépte a Rubikon folyót, hiszen a tervezet közzétételével 

az európai szerződési, illetve adásvételi jog kérdése kilépett a tudományos viták világából és egy tudomá-

nyos elképzelésből jogalkotói kérdéssé vált”.
5
 

Az önként választható, közös adásvételi szabályokat jelentő szerződési forma a remények szerint elő-

segíti majd a határon átívelő kereskedelmet, csökkenti a vállalkozások költségeit, illetve nagyobb védelmet 

biztosít a fogyasztóknak. A határokon átívelő kereskedelemnek azonban vannak még akadályai. Ezek közé 

tartozik az EU tagállamainak adásvételi joga között tapasztalható különbségek. A Javaslat a megvalósítandó 

céljai között kifejti, hogy létre kívánja hozni a közös európai adásvételi jogot. A Javaslat a nemzeti szerződé-

si jogok közelítését nem a már meglévő nemzeti szerződési jog módosításának előírásával valósítja meg, 

hanem az egyes tagállamok nemzeti jogán belüli második szerződési jogi rendszer létrehozásával, amely e 

jog hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a már meglévő nemzeti szerződési joggal párhuzamosan lesz 
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 Elsősorban a kereskedők és a fogyasztók közötti adásvétel témakörében. 

2
 KOVÁCS TÍMEA: Az ún. teljességi záradék fogalma, angol nyelvű megfelelői és a magyar polgári jogban betöltött 

jelentősége, forrás: http://www.jogiforum.hu/blog/5/42, 2013. március. 13 
3
 COM (2010) 348 végleges. 

4
A közös európai adásvételi jog javaslat, forrás: 

http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20111011_kozos_adasveteli_jog_hu.htm, 2013. március 

13.5. o. 
5
 CZUGLER PÉTER ÁRON: Beszámoló az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara által a Közös Európai Adásvételi Jogról 

rendezett nemzetközi konferenciáról, in  Magyar Jog, 2012/9, 564.o. 
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hatályban. A Javaslatnak a határon átnyúló szerződésre való alkalmazása önkéntes lenne, a felek kifejezett 

megállapodása alapján.
6
 Ha mindez megvalósulna, a Javaslat segítene felszámolni a kereskedelmi szerződés-

kötések eddigi akadályait az alkalmazandó jog tekintetében. Így könnyebbé válik a határon átívelő kereske-

delem azzal, hogy ugyanolyan szintű védelmet biztosít mindkét fél számára. Az új szabályok nem lépnek 

majd a tagállamok nemzeti jogszabályai helyébe, noha az egyes országok dönthetnek úgy, hogy országos 

szinten is alkalmazhatóvá teszik azokat. Az új uniós adásvételi jog csupán egy önként választható adásvételi 

szerződés lehetőségét kínálja fel azoknak a kereskedőknek, akik szeretnék termékeiket külföldön értékesíte-

ni.
7
 

A tagállamok szerződési jogai közötti különbségekből fakadó nehézségek eltántorítják a kereskedőket 

– különösen a kis- és középvállalkozásokat – attól, hogy határon átnyúló kereskedelembe fogjanak vagy új 

tagállami piacokra terjesszék ki a működésüket. A fogyasztók így nem férhetnek hozzá a más tagállamok 

kereskedői által kínált termékekhez. A kereskedők számára problémát jelent továbbá, hogy a határon átnyúló 

kereskedelem jogi szabályozása összetettebb, mint a belföldi kereskedelemé, mivel gyakran több, eltérő jel-

legű nemzeti szerződési jogot is figyelembe kell venniük. 

A Javaslat átfogó célja a belső piac létrehozásának és működésének javítása a vállalkozások határon 

átnyúló kereskedelme és a határon átnyúló fogyasztói vásárlások bővítésének előmozdításával. Ez a célkitű-

zés úgy érhető el, ha rendelkezésre áll egy önálló, egységes szerződési jogi szabályrendszer, beleértve a fo-

gyasztóvédelmi rendelkezéseket és a közös európai adásvételi jogot, amelyet a tagállamok nemzeti jogrend-

szereinek keretén belül második szerződési jogi rendszernek kell tekinteni.
8
 

Az Európai Bizottság javaslatában a kereskedelem ösztönzése történik. Ez szabályozza az üzleti élet-

ben gyakran alkalmazott ún. teljességi záradék (merger clause) intézményét, amellyel a felek azt a szándé-

kukat juttatják kifejezésre, hogy - mivel a szerződés a megállapodás valamennyi feltételét magában fogalja – 

a szerződéskötés során tett korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások 

nem képezik a szerződés részét. A Javaslatban megfogalmazott teljességi záradék kimondja:    

1. Ha valamely írásbeli szerződés olyan feltételt tartalmaz, amely szerint a dokumentum a szerző-

dés valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék), a szerződésbe nem foglalt ko-

rábbi nyilatkozatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a szerződés ré-

szét. 

2. A szerződés ellenkező rendelkezése hiányában a teljességi záradék nem zárja ki, hogy a felek 

korábbi nyilatkozatait felhasználják a szerződés értelmezéséhez. 

3. Kereskedők és fogyasztók közötti szerződés esetén a fogyasztót nem köti a teljességi záradék. 

4. A felek a fogyasztó hátrányára nem zárhatják ki e cikk alkalmazását, nem térhetnek el attól, és 

nem változtathatják meg annak joghatását.
9
 

2.A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY ÉS A TELJESSÉGI ZÁRADÉK  

Az Egyezmény egymagában biztosítja és lehetőséget ad a nemzetközi adásvételi ügyletek lebonyolításához. 

Általánosságban lehetőséget nyújt a szerződés során minden releváns körülmény figyelembevételére, egyes 

szokásoknak a szerződésbe foglalására, valamint megengedi a szerződés és feltételeinek bármilyen bizonyí-

tását. Diszpozitivitása azonban lehetővé teszi, hogy a felek a szerződésben előbb felsorolt rendelkezéseket 

kizárják, illetőleg azoktól eltérjenek. Így az Egyezmény 6. cikkének második mondatat
10

 kétirányú: felhatal-

mazza a feleket, hogy az Egyezmény egyes szabályaitól eltérjenek, vagy azoknak joghatásait módosítsák.
 11

 

Ez történhet kifejezett vagy hallgatólagos megállapodással. Az előbbi megoldás ajánlott az esetlegesen fel-

merülő későbbi viták elkerülésére. Egy ilyen megállapodás a felek szerződésmódosítását jelenti az alkalma-

zandó jog tekintetében. Fontos azonban megjegyezni, hogy a nemzetközi általános szerződési feltételek vagy 

szokások kikötése ugyanakkor nem jelenti az Egyezmény hallgatólagos kizárását. E szerződésmódosítás 

során a jogválasztás kifejezett megállapodást tartalmaz, a felek úgynevezett feltételezett akarata nem jön 

                                                           
6
 A közös európai adásvételi jog javaslat, 9. o. 

7
 Vásárlás határon innen és túl: egységes európai adásvételi szerződés - 14/10/2011, Az Európai Bizottság honlapja, 

forrás: ec.europa.eu/news/environment/111014_hu.htm, 2013.március.13 
8
 A közös európai adásvételi szerződés javaslat, 2-4. o. 

9
A közös európai adásvételi szerződés javaslat,72.cikk, 

10
 Egyezmény 6. cikk.  

11
SZABÓ SAROLTA: Parol evidence, plain meaning rule, merger clause és a Bécsi Vételi Egyezmény, in Külgazdaság, 

2007/7-8. szám, 82. o. 
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figyelembe.
 12

A megállapodás létrejöttét magának az Egyezménynek a II. Részben foglalt szabályai szerint 

kell megítélni. 

A teljességi záradék az Egyezményben is ugyan azt a szerepét tölti be, mint a közös európai adásvételi 

jogban. A felek bebiztosíthatják magukat, hogy az írásba foglalt szerződés teljesülése során korábbi nyilat-

kozataikat nem veszik figyelembe. A teljességi záradékot – ahogy Szabó Sarolta írásában kifejti- tehát egy-

fajta biztonság elérése céljából fejlesztették ki. A záradék szerint az írásban rögzített szerződés a felek teljes 

körű megállapodását tartalmazza és ezen túlmenően azt is, hogy egyik fél sem hivatkozik az írásbeli szerző-

désen kívül eső nyilatkozatokra, tényállásokra.
13

 Ennek értelmében láthatjuk, hogy az Egyezmény hatálya alá 

tartozó szerződések esetében lerontja az Egyezmény szerződésértelmezésre és bizonyításra vonatkozó ren-

delkezéseit. Sőt, ha a felek szándéka erre is kiterjed, a teljességi záradék kizárhatja a kereskedelmi szokásjog 

alkalmazhatóságát. Az Egyezmény 6. cikkének értelmében értelmezési és bizonyítási szabályainak kizárásá-

hoz vezet. „Ha lúd, legyen kövér” elvét alkalmazva, ennek a kizárásnak kettős célja van. Egyrészt kizárja 

azokat a körülményeket, melyek kiegészítenék az írásbeli szerződés feltételeit. Másrészt megakadályozza a 

külső bizonyítékok felhasználását az írott megállapodás értelmezése során. Az Egyezmény és egy jól megfo-

galmazott teljességi záradék kizárja a külső bizonyítás lehetőségét feltéve, ha a felek el akarják kerülni a 

szóbeli bizonyítékokkal járó problémákat, korábbi megállapodásokra való hivatkozást, melyeket nem vettek 

bele a szerződésükbe.
14

 

Joggal tehetjük fel a kérdést, vajon mi a teendő akkor, ha teljeségi záradék esetén a szerződésben nem 

szabályozott kérdést kell eldönteni. Ilyen kérdés lehet többek között a nem körültekintő megfogalmazás. 

Ilyenkor nem könnyű a záradék pontos tartalmának a meghatározása – a felek csupán a szóban kötött megál-

lapodásokra való hivatkozást zárják ki vagy azt, hogy az írásbeli szerződés mellett nincs lehetőség semmi-

lyen más nyilatkozat, megállapodás megkötésére.
15

 Ez utóbbira alapozta ítéletét egy kínai bíróság. A tényál-

lás szerint a vevő az áru elszállításával késedelembe esett, így az akkreditív lejárati idejének meghosszabbí-

tásával egyoldalúan módosította a szerződést. Az eladó elállt a szerződéstől, a vevő szerződésszegésére hi-

vatkozva, mivel az nem teljesítette az áru elszállításával kapcsolatos kötelezettségét határidőre. A vevő pár 

nappal biztosított az eladó számára egy hajót, melynek a fedélzetére az árut be tudta volna rakodni, azonban 

az eladó ennek az FOB klauzula
16

 szerinti kötelezettségének nem tett eleget.
17

 Ennek a kérdésnek a megoldá-

sában segítségünkre van az Egyezmény alkalmazásával és értelmezésével felruházott Testület (CISG 

Advisory Council, továbbiakban: CISG).
18

A CISG szerinti tipikus megfogalmazásnak tekinthető, hogy e 

záradékkal ellátott adásvételi szerződés az ügylet tekintetében minden feltételt magába foglal, hatályon kívül 

helyez minden korábbi megállapodást valamint kizárólagosan és teljes mértékben tartalmazza az ügyletre 

vonatkozó valamennyi szerződési feltételt. A vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a korábbi szóbeli ígéretek 

érvényüket vesztik és lemond a vevő az írásbeli szerződésben kifejezetten nem szereplő feltétellel, ígérettel 

kapcsolatos követeléséről. 
19

 Az előbbiekben említett jogesetben tehát a döntés is ezt az elvet követte: a vevő 

igényét a bíróság elutasította, megállapítva, hogy nem tett eleget az áru elszállítására vonatkozó szerződési 

feltételeknek, így szerződésszegést követett el. Egy másik, hasonló jogesetben a new york-i bíróság megálla-

pította, ahol a Biobox (biológiailag lebomló kazettatok) szabadalmas Steve Gottlieb, szerződést kötött a né-

met Schubert céggel, hogy szabadalmát tömeggyártásban gyártsa. A közöttük létrejött szerződésben az 
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 Vékás Lajos - Sándor Tamás: Nemzetközi adásvétel, 2005, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 61-67. o. 
13

 SZABÓ: i.m. 85. o. 
14

 SZABÓ: i.m.  91. o. 
15

 SZABÓ: i. m. 89. o. 
16

 FOB: Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére): a leggyakrabban alkalmazott tengeri klauzula alkalmazása 

esetén az eladó akkor teljesít, ha az áru áthalad a hajó korlátja fölött. Az eladó szerzi be az exporthoz szükséges minden 

engedélyt, a vevő saját költségén szállíttatja el az árut a kikötőből, és viseli mindazon kárt, amely a szállítás során ke-

letkezik. Az eladó kötelessége értesíteni a vevőt a berakodás tényéről, és át kell adnia az okmányt, amely igazolja, hogy 

az áru átadása megfelelően megtörtént (általában a hajóraklevél szolgál ennek igazolására). Forrás: INCOTERMS 

(2010) nkmt.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/2427/, 2013. március 31. 
17

Cong ty Ng Nam Bee Pte Ltd. v. Cong ty Tay Ninh Trade Co. (1996. 04. 05.) http://www.unilex.info 
18

 Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-

AC-op3.html#26 
19

 „Purchaser agrees that the Purchase Order and Sales Contract relating to this transaction include all of the terms and 

conditions of this Agreement and that this Agreement cancels and supersedes any prior agreement and as of the date 

hereof comprises the complete and exclusive statement of the terms of the Agreement relating to the subject matters 

covered hereby. Purchaser further understands that verbal promises by sales representatives are not valid and any 

promises or understandings not herein specified in writing are hereby expressly waived by the Purchaser.” 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#26
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#26
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Egyezmény alkalmazását kötötték ki, valamint megegyeztek abban is, hogy a közöttük létrejött szerződés 

minden feltételt tartalmaz. A kivitelezése és a gyártása ennek a speciális toknak nem történt a szerződésben 

meghatározott feltételek szerint, valamint a tokok kifizetése sem történt ennek okán a megállapodás szerint.  

Az ügyben eljáró bíróság rámutatott, hogy a teljességi záradék (mely jelen ügyben a magába foglalta az aján-

latot is) kikötése csak abban az esetben érvényes a felek között, ha abban mindekét fél egyhangúan egyetért. 

Külön kiemelte a teljességi záradék legfőbb „erényét”, hogy a felek közötti korábbi megállapodások nem 

érvényesek, kivéve azokat, melyeket a felek közötti szerződés tartalmaz.
20

 

A merger clause kapcsán felmerülő számos kérdéssel a nemzetközi jogot tartalmazó különböző inst-

rumentumok is foglalkoznak, pl. az UNIDROT Alapelvek
21

 és az Európai Szerződési Jog Alapelvei. Az 

UNIDROIT Alapelvek kifejezetten rögzítik a merger clause-t.  Ezen Alapelvek szerint a felek előzetes tár-

gyalásai és megegyezései ugyan nem használhatók az írásbeli szerződés cáfolatára és kiegészítésére bizonyí-

tékul, azonban az írásba foglalt szerződés értelmezésénél alkalmazhatók. Az Európai Szerződési Jog Alapel-

vei különbséget tesz a felek tárgyalása útján kialakított és szerződésbe foglalt, valamint az egyedileg meg 

nem tárgyalt merger clause között. Előbbi esetén azok a korábbi nyilatkozatok, melyeket nem foglaltak írás-

ba nem képezi a szerződés részét. Utóbbinál pusztán egy vélelmet állít fel, miszerint a felek nem szándékoz-

tak korábbi nyilatkozataikat, megállapodásaikat a szerződés részének tekinteni.
22

 

Visszatérve az Egyezményben foglaltakhoz, fontos leszögezni, a fejezet elején elmondottakra hivat-

kozva, hogy a merger clause hatályának meghatározásakor a felek nyilatkozatait, tárgyalásai, valamint az 

összes körülményt figyelembe kellene venni.  

3.AZ ÚJ PTK. ÉS A MERGER CLAUSES KAPCSOLATA 

Az új Ptk. beépíti a Ptk. évtizedes felsőbírói gyakorlatának maradandó mondanivalót hordozó, tételes jogi 

szabályozást kívánó, kodifikációra érett eredményeit. Figyelembe veszi, hogy polgári jogunk reformját több 

területen befolyásolja az Európai Unió jogalkotása, ami közvetlenül érinti törvényhozásunkat, és – például a 

fogyasztóvédelmi szerződési jogban vagy a társasági jogban – szervesen be kívánja építeni a magánjogi uni-

ós irányelveket. Tudatosan nem törekszik ugyanakkor arra, hogy az uniós magánjog egész anyagát a kódex-

be építse. Ennek oka az, hogy az uniós irányelvek szabályozása túlságosan tagolt, kazuisztikus és sűrűn vál-

tozó jellegű, minden részletében nem alkalmas egy hosszú távra tervezett kodifikáció célkitűzéseinek megva-

lósítására. Az új Ptk. nem választott külföldi modellt, de bőségesen merít külföldi kodifikációs példákból. A 

20. század elején készített magyar tervezetek főleg az osztrák és a német törvénykönyv megoldásait vették 

figyelembe, az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslatnak pedig a svájci ZGB (Zivilgesetzbuch) is szolgálta-

tott mintákat. Ezeknek a nagy klasszikus törvénykönyveknek a tanulságait többségükben a magyar magánjog 

már hasznosította. A nemzeti kódexeken kívül merít a nemzetközi jogalkotás eredményeiből is. Ezek közül 

mindenekelőtt a Bécsi Nemzetközi Vételi Egyezmény, az UNIDROIT Alapelvek (Principles of International 

Commercial Contracts, 2004), az Európai Alapelvek (The Principles of European Contract Law, 1999, 2002) 

és az utóbbiból kiindulva megalkotott európai modellszabályok (Draft Common Frame of Reference) kínál-

tak megfontolásra érdemes, esetenként követhető példákat a szerződési jog szabályozásánál. Ezek a színvo-

nalas modelljavaslatok világszerte szakmai elismerést vívtak ki, és széles körben hatnak a jogalkotásra és a 

joggyakorlatra.
 23

 

Az új Ptk. a teljességi záradékot, mint új jogintézményt, mind a kodifikációs munkálatok során el-

hangzott érvek, mind a szerződéskötés és szerződésszerű teljesítés biztonsága érdekében vette át. Ha az írás-

beli szerződés olyan kikötést tartalmaz, amely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 

tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. A felek korábbi 

jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
24

A teljességi záradék egyrészről a szerző-

dés tartalmának és terjedelmének meghatározásához nyújt segítséget azáltal, hogy kimondja, hogy a szerző-

désbe nem foglalt kikötések nem válnak a szerződés részévé még abban az esetben sem, ha az adott kikötés-

ről korábban konszenzus jött létre a felek között, másrészt azonban a teljességi záradék szerződésértelmezési 

szabály is. A szerződéses kikötések értelmezésekor a felek rendszerint visszanyúlnak a szerződéskötés során 
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TeeVee Toons, Inc. & Steve Gottlieb, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH, 2006.08.23, 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1137 
21

 UNIDROIT Principal 2004. 
22

 Uo. 90. o. 
23

 Az új Ptk. magyarázat, rövid indokolás  
24

 2013. évi V. törvény, 6:87. §  
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keletkezett korábbi iratokhoz. Szükséges ezért szabályozni, hogy teljességi záradék esetén erre van-e lehető-

ség. A Javaslat - az UNIDROIT
25

 és az Európai Alapelvek
26

rendelkezéseivel összhangban - kimondja, hogy 

a felek korábbi nyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
27

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Összességében látva a teljességi záradék megjelenése a kontinentális jogrendszerben hatalmas előrelépést 

jelent nemcsak a közös európai adásvételben, hanem a magyar magánjog rendszerében is, hiszen a kereske-

delemben részt vevő feleknek ez a klauzula teljes biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a közöttük létrejövő 

kereskedelmi ügylet lebonyolításában. Álláspontom szerint ennek a klauzulának az átvételével és alkalmazá-

sával sikerült egy jó angolszász jogintézményt a kontinentális jogban meghonosítani. 
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