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13/2008. ( I I .  2 1 . )  A b h ATÁ ROZAT. 
A KÖZJ EGYZÔKN EK bIZTOSíTOTT 

Á LLA M I TÖbbLETJOGOK RÓL

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – jogállamiság, jogbiz-
tonság
Alkotmány 70/A. § – a diszkrimináció tilalma
Alkotmány 70/I. § – közteherviselés
108/B/1992. AB határozat
944/B/1994. AB határozat

Egy indítványozó a közjegyzőkről szóló 1991. évi 
XlI. törvény, valamint a közjegyzői állások számá-
ról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 
26.) IM-rendelet több rendelkezésének megsemmi-
sítését kérelmezte, mert azok véleménye szerint sér-
tik az alkotmány 70/A. §-ában rögzített diszkri-
mináció tilalmát és az esélyegyenlőtlenségek kikü-
szöbölésére irányuló intézkedések követelményét. 
Ennek oka, hogy a közjegyzők a hagyatéki eljárá-
sok körében rájuk ruházott jogok folytán közvetlen 
megbízásokhoz jutnak, amelynek révén más vállal-
kozókhoz képest indokolatlan előnybe kerülnek. Az 
ügy előadója lévay Miklós alkotmánybíró volt.

Az Alkotmánybíróság emlékeztetett arra, hogy 
a közjegyzők jogállását korábban számos határo-
zatában vizsgálta. Már a 944/B/1994. AB határo-
zat rögzíti, hogy a közjegyzői tevékenység állami te-
vékenység, amelyet gazdaságilag önálló közjegyzők 
látnak el, akik közhiteleséggel felruházott, jogszol-
gáltató tevékenységre felhatalmazott személyek.

A diszkriminációtilalom kapcsán az Alkotmány-
bíróság rámutat arra, hogy állandó gyakorlata sze-
rint az alkotmány 70/A. §-a a homogén csoporton 
belüli különbségtételt tiltja. A jogászság nem minő-
sül ebből a nézőpontból homogén csoportnak, mint 
ahogy azt már a 108/B/1992. AB határozat is ki-
mondta. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint 
az azonos végzettségű szakmai csoportba tartozók 
között nem állapítható meg diszkrimináció azon az 
alapon, hogy a törvényhozó közöttük eltérő jogállású 
foglalkozási csoportokat állít föl. Az a kifogásolt kö-
rülmény, mely szerint a hagyatéki eljárás csak köz-
jegyző hatáskörébe tartozhat, nem áll alkotmányjo-
gilag értékelhető kapcsolatban a 70/A. §-sal. A köz-
jegyzői tevékenységért fizetett szolgáltatási díj kap-
csán az Alkotmánybíróság megjegyezte, hogy an-

nak funkciója azonos a bírósági eljárásért fizetendő 
szolgáltatás díjával, vagyis az állami és a társadalmi 
feladatokhoz való arányos hozzájárulás, melynek al-
kotmányos alapja az alkotmánynak a köztehervise-
lésről szóló 70/I. §-a.

A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az 
indítványt elutasította. Az eljárás során azonban hi-
vatalból észlelte, hogy a hagyatéki eljárás szabályo-
zása tekintetében a jogalkotót az alkotmány 2. § 
(1) bekezdésébe ütköző alkotmányellenes mulasz-
tás terheli. A hatályos jog szerint a hagyatéki eljá-
rást mindenre kiterjedően a hagyatéki eljárásról szó-
ló 6/1958. (VII. 4.) IM-rendelet (He.) szabályozza. 
A He. számos rendelkezése közvetlenül és jelentős 
mértékben alapjogokat érint és korlátoz. legmar-
kánsabban az alkotmány 13. §-a által védett tulaj-
donhoz való jogot érinti, de kihatással van a magán-
lakás sérthetetlenségéhez és a személyes adatok vé-
delméhez való jogra, és többek között korlátozza a 
jogorvoslathoz való jogot is. Márpedig az alkotmány 
8. § (2) bekezdése értelmében az alapvető jogokra 
és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvényben 
kell megállapítani. Kijelenthető, hogy a He. nem 
törvény végrehajtására szolgáló, hanem törvényt he-
lyettesítő IM-rendelet, amelyből még a kiszámítható 
működési rend is hiányzik. Mindezekre tekintettel 
állapította meg az Alkotmánybíróság a mulasztás-
ban megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállását, 
és felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói köte-
lességének 2008. december 31-ig tegyen eleget.

17/2008. ( I I I .  1 2 . )  A b h ATÁ ROZAT. 
AZ ÓVÓh ELLY É N Y I LVÁN íTÁS 

ELJÁ R ÁSÁ RÓL

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – jogállamiság, jogbiz-
tonság
Alkotmány 13. § – a tulajdonhoz való jog
Alkotmány 57. § (1) bekezdés – a bírósághoz fordu-
lás joga
507/B/1995. AB határozat
2/1996. (II. 9.) AB határozat

Három indítványozó is kezdeményezte az életvédel-
mi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és bé-
keidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) 

AZ ALKOTMÁNYbíRÓSÁG  
LEGUTÓbbI DÖNTÉSEIbÔL
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KTM-rendelet (R.) utólagos alkotmányossági vizs-
gálatát. Az indítványok érvelése szerint az R. azért 
vált alkotmányellenessé, mert a megalkotására felha-
talmazást adó, a polgári védelemről szóló 15/1992. 
(I. 27.) Korm. rendeletet a 2/1996. (II. 9.) AB ha-
tározatában az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 
Az indítványozók továbbá arra hivatkoznak, hogy 
R. szabályai a tulajdonhoz való jog mint alapjog 
rendeleti szintű korlátozását jelentik, ezáltal sértik 
az alkotmány 13. § (1) bekezdésében és 8. § (1) be-
kezdésében foglalt rendelkezéseket. Az ügy előadó 
bírája lenkovics Barnabás volt.

Az Alkotmánybíróság az R. vizsgálata során rá-
mutatott, hogy a felhatalmazást adó kormányrende-
let megsemmisítését nem tartalmi alkotmányelle-
nesség, hanem jogforrástani okból rendelte el. Em-
lékeztetett arra is, hogy már az 507/B/1995. AB ha-
tározat kimondta: a jogszabályok alkotmányos meg-
alkotásához elegendő, ha a meghozatalkor a jogal-
kotó felhatalmazással rendelkezett. Az Alkotmány-
bíróság e gyakorlatát ebben az esetben is irányadó-
nak tekintette, ezért megállapította, hogy az R. nem 
sérti az alkotmány 2. § (1) bekezdését.

Az Alkotmánybíróság áttekintette a tulajdonhoz 
való jog korlátozásával kapcsolatban kialakított gya-
korlatát is. Emlékeztetett arra, hogy ebben az eset-
ben is alapvető jogok korlátozására kidolgozott tesz-
tet kell alkalmazni, azonban figyelembe kell venni 
azokat a sajátosságokat, amelyek az alkotmány tu-
lajdonhoz való jogról szóló 13. §-ából következnek. 
Ilyen sajátosság, hogy az alkotmány a tulajdonjog 
teljes elvonásánál a közérdeket jelöli meg egyik fel-
tételként. Erre tekintettel a tulajdonjog korlátozásá-
nál az alkotmányossági vizsgálat egyik szempontja a 
másik alapvető jog, alkotmányos érték vagy cél ér-
vényesülésének szükségessége vagy a közérdek mi-
att fennálló szükségesség. A közérdeket jogszabály-
ban úgy kell meghatározni, hogy konkrét ügyben a 
közérdekből történő korlátozás szükségességét a bí-
róság ellenőrizhesse.

A fenti teszt alkalmazása során az Alkotmánybí-
róság rámutatott, hogy az R.-nek az indítványokban 
támadott szabályai olyan ingatlanokra vonatkoznak, 
amelyeket a jogszabályi felhatalmazás alapján a pol-
gármester életvédelmi létesítményként (óvóhelyként) 
kijelölt. A polgármester határozata a közigazgatási 
hatósági eljárás szabályai szerint bíróság előtt meg-
támadható. Az Alkotmánybíróság meglátása szerint 
a tulajdonhoz való jog speciális szabályozását, ennek 
szükségességét és lehetőségét az óvóhellyé nyilvání-
tás ténye teremti meg. A taláros testület arra is rá-
mutatott, hogy a Magyar Honvédségről szóló 2004. 
évi CV. törvény a gazdasági és anyagi szolgáltatá-
si kötelezettség szabályozásával törvényi alapot te-

remt az óvóhellyé történő kijelöléssel járó tulajdoni 
korlátozásnak. A sérelmezett alapjog-korlátozás az 
arányosság próbáját is kiállta, mert az R. lényegében 
csak a rendes gazdálkodás körébe tartozó magatar-
tásokat írta elő kötelezettségként, ami nem minősít-
hető aránytalan korlátozásnak. A fenti indokokra te-
kintettel az Alkotmánybíróság az indítványokat me-
galapozatlannak ítélte.

Eljárása során az Alkotmánybíróság észlelte, hogy 
a hatályos jogszabályi rendelkezések nem tartalmaz-
nak az alkotmányossági követelményeket kielégítő 
egyértelmű szabályozást arra vonatkozóan, hogy az 
óvóhellyé kijelölés milyen szempontok szerint törté-
nik, és ez több vonatkozásban is alkotmányellenes 
helyzetet eredményez. A polgármester kijelölő ha-
tározatát megalapozó jogszabályok hiánya elsősor-
ban a jogbiztonság hiányát, így az alkotmány 2. § 
(1) bekezdésének megsértését eredményezik. Ezál-
tal a bírósághoz fordulás alkotmányban biztosított 
joga is csorbát szenved [57. § (1) bekezdés], mert a 
polgármester határozatának jogszabálysértő voltára 
való hivatkozás értelmezhetetlen. Mivel az óvóhely-
lyé nyilvánítás mindenképpen korlátozza a tulajdon-
hoz való jogot, így a jogszabályi feltételek hiánya az 
alkotmány 13. §-a vonatkozásában is alkotmányel-
lenességet eredményezett. Ezért az Alkotmánybíró-
ság hivatalból eljárva megállapította a mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállását.

Balogh Elemér alkotmánybíró nem értett egyet 
a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes-
ség megállapításával, ezért a határozathoz különvé-
leményt csatolt. Véleménye szerint az óvóhely kijelö-
lésének lényeges jogszabályi alapjai a különböző jog-
szabályokban biztosítottak. Azt a kérdést, hogy mű-
szaki szempontból egyaránt alkalmas helyiségek kö-
zül melyiket jelöljék ki, nem szükséges és nem is le-
hetséges jogszabályban meghatározni. A különvéle-
ményhez Bihari Mihály, Bragyova András és Paczo-
lay Péter alkotmánybíró is csatlakozott.

18/2008. ( I I I .  1 2 . )  A b h ATÁ ROZAT. 
N ÉpSZAVAZÁSI 

K EZDEM ÉN Y EZÉS AZ ORSZÁGOS 
EGÉSZSÉGbIZTOSíTÁSI pÉNZTÁ R 

pR I VATIZÁcIÓJÁ RÓL

Alkotmány 2. § (1) bekezdés – a jogállamiság elve 
31/1998. (VI. 25.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság (OVB) 166/2007. 
(VII. 18.) számú, népszavazási aláírásgyűjtő ív hi-
telesítését megtagadó határozatával szemben ki-
fogás érkezett az Alkotmánybírósághoz. A kezde-
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ményezők az alábbi kérdéssel ellátott aláírásgyűjtő 
ívet nyújtották be hitelesítésre: „Egyetért-e Ön az-
zal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt 
gazdasági társasággá történő átalakítását követően 
ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tu-
lajdonban?” Az OVB a népszavazásról szóló 1998. 
évi III. törvény (nsztv.) 12. § c) pontja alapján azért 
utasították el az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mert a 
kezdeményezők ugyanezen kérdést tartalmazó alá-
írásgyűjtő ívét már az 116/2007. (IV. 18.) OVB ha-
tározat hitelesítette, és az aláírásgyűjtésre az újabb 
kezdeményezés benyújtásának időpontjában már le-
hetőség volt.

A kezdeményezők kifogásukban kifejtették, hogy 
ők korábbi kezdeményezésüket visszavonták, és mi-
vel az nsztv. nem tartalmaz rendelkezést a népsza-
vazási kezdeményezés visszavonásáról, ezért nem vi-
tatható el a kezdeményezők joga arra, hogy a kér-
dés visszavonása után a témában új eljárást kezde-
ményezzenek, így az elutasító OVB határozat tör-
vénysértő. Az ügy előadó bírája Holló András volt.

Az Alkotmánybíróság a kifogás az elbíráláshoz 
szükségesnek látta a hitelesítési eljárás körülménye-
inek feltárását. Ennek során megállapította, hogy a 
kezdeményezők az egészségbiztosítás tárgykörében 
már több, egymással összefüggő, különbözőképpen 
megfogalmazott, de hasonló tartalmú népszavazá-
si kezdeményezést nyújtottak be. Maga a kezdemé-
nyező is elismeri, hogy az általa benyújtott kérdések 
egy része a megváltozott politikai helyzet miatt már 
nem alkalmas népszavazási céljaik elérésére.

A taláros testület megvizsgálta, hogy az eljárás 
kezdeményezőinek joggyakorlása összeegyeztethe-
tő-e az országos népszavazás alkotmányban szabá-
lyozott rendeltetésével. Az alkotmánybírák szerint a 
népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűj-
tő ívek hitelesítése során vizsgálandó, hogy a nép-
szavazási eljárás kezdeményezése megfelel-e a vá-
lasztási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 3. 
§-ában szabályozott eljárási alapelveknek, ezek kö-
zött is a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményének. A választási alapelvek, köztük a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének ér-
vényesítése az állam intézményvédelmi kötelezett-
ségéből következik, amellyel a népszavazáshoz fű-
ződő alapjog érvényesülését biztosítja. Az Alkot-
mánybíróság arra is rámutatott, hogy az elmúlt idő-
szakban soha nem látott tömegben benyújtott nép-
szavazási kezdeményezek különösen indokolttá te-
szik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményé-
nek érvényesítését. A kezdeményezések nagy száma 
mellett új jelenség az is, hogy a kezdeményezők egy 
időben vagy rövid időközönként azonos tárgykörben 
azonos, hasonló vagy éppen ellentétes tartalmú kér-

désfeltevéssel nyújtottak be aláírásgyűjtő íveket hite-
lesítésre, zavaró befolyást gyakorolva ezzel más kez-
deményezések alapján indult eljárásokra. Bár az Al-
kotmánybíróság már többször állapított meg mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet az 
nsztv. hitelesítései eljárást szabályozó rendelkezé-
seivel összefüggésben, most hangsúlyozta: a jogal-
kotástól nem várható el, hogy minden, új helyzet-
ben felmerülő visszaélésszerű eset megítélésére té-
teles szabályokat alkosson. A jogalkalmazó feladata 
ugyanis, hogy a jogszabályok értelmezésével, a tör-
vényben alapelvként szabályozott követelmények ér-
vényesítésével döntsön a konkrét ügyekben benyúj-
tott aláírásgyűjtő ívek és az azon szereplő kérdések 
hitelesíthetőségéről. Ezért az OVB, illetőleg a jog-
orvoslati fórumként eljáró Alkotmánybíróság eset-
ről esetre állapíthatja meg azokat a választópolgári 
magatartásokat, amelyek a rendeltetésszerű joggya-
korlás követelményével ellentétesek. A taláros tes-
tület emlékeztetett arra, hogy már a 31/1998. (VI. 
25.) AB határozat is rögzítette, hogy a joggal va-
ló visszaélés tilalma nem szorítkozik egyetlen jog-
ágra, hanem e tilalom az egész jogrendszerben ér-
vényre jut, az egész jogrendszerre kiterjedő általá-
nos érvénye közvetlenül az alkotmány 2. §-ának (1) 
bekezdésében megfogalmazott jogállamiság elvéből 
vezethető le, így érvényesül a közjogban is. Az al-
kotmánybírák megítélése szerint a rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelménye a hitelesítési eljárás kez-
deményezése során azt jelenti, hogy az aláírásgyűjtés 
kezdeményezőjének az országos népszavazás alkot-
mányos rendeltetésére, a közvetlen hatalomgyakor-
lás kivételességére, az állam életében betöltött szere-
pére és súlyára tekintettel kell eljárnia.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság arra a 
megállapításra jutott, hogy közjogi értelemben nem 
tekinthető rendeltetésszerű joggyakorlásnak az a 
kezdeményezői magatartás, amely ugyanabban a 
tárgykörben egymást rövid időszakon belül követő 
újabb és újabb népszavazásra bocsátandó kérdések 
hitelesítésére irányul. Az aláírásgyűjtő ív visszavo-
nása és ezzel egy időben a kérdés ismételt benyújtá-
sa szintén nem tekinthető a népszavazás-kezdemé-
nyezési jog rendeltetésszerű gyakorlásának, ezért az 
Alkotmánybíróság az OVB határozatával szemben 
benyújtott kifogást elutasította.

Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság elnöke pár-
huzamos indokolást csatolt a határozathoz, amely-
ben kifejtette: az OVB kifogással támadott hatá-
rozatát annak helyes indokai alapján kellett vol-
na helyben hagyni. Tehát szerinte nem a rendelte-
tésszerű joggyakorlás elvének sérelmére hivatkoz-
va, hanem az nsztv. 12. § c) pontjára tekintettel 
kell a hitelesítést megtagadni. Bihari Mihály sze-
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rint a Ve. szabályozása az alkotmány és az nsztv. 
országos népszavazásra vonatkozó rendelkezései-
hez képest csak szubszidiárius jellegű, ezért kétsé-
ges, hogy a választási eljárás alapelvei közül kiemel-
hető-e egyetlen alapelv és kiegészíthető-e az nsztv. 
szabályozása egy, a Ve. szabályozásából átemelt álta-
lános alapelvi szintű rendelkezéssel. Rámutatott ar-
ra is, hogy az Alkotmánybíróság nem válhat tény-
bírósággá, nem vehet fel és nem folytathat le bizo-
nyítást a rendeltetésszerűség megállapíthatósága kö-
rében, és nem ítélheti meg például azt sem, hogy a 
konkrét esetben a kezdeményező mire gondolt, mi-
lyen célt kívánt elérni kezdeményezésével. Párhuza-
mos indokolásában azt is hangsúlyozta, hogy az or-
szágos népszavazásra vonatkozó szabályozás rend-
kívül hiányos, belső ellentmondásokkal terhes, amit 
nem a jogalkalmazó szerveknek, hanem a törvény-
alkotónak kell kezelnie. Végezetül bírálta az Alkot-
mánybíróságnak az indítványhoz kötöttséget fellazí-
tó gyakorlatát, amely ebben az esetben abban nyil-
vánult meg, hogy a testület az AB határozat meg-
alapozásához olyan alapelvi rendelkezésekre hivat-
kozott, amelyeket sem a támadott OVB határozat, 
sem a kifogás nem tartalmazott. A párhuzamos in-
dokoláshoz Balogh Elemér, Kovács Péter és Paczo-
lay Péter alkotmánybíró is csatlakozott.

Bragyova András szintén csatolt párhuzamos in-
dokolást a határozathoz, amelyben felhívja a figyel-
met arra, hogy az alapelvek olyan kisegítő szabályok, 
melyek csak akkor alkalmazhatók, ha más, speciáli-
sabb szabály alapján az ügy nem dönthető el. Ebben 
az esetben azonban a Ve. és az alkotmány is több 
szabályt tartalmaz, amellyel a hitelesítés megtaga-
dása megalapozható.

32/2008. ( I I I .  1 2 . )  A b h ATÁ ROZAT. 
AZ EU I N-M EGÁ LLA pODÁSRÓL

Alkotmány 57. § (4) bekezdés – a nullum crimen si-
ne lege elve
11/1992. (III. 5.) AB határozat

Az Országgyűlés 2007. június 11-én fogadta el az 
Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és 
a norvég Királyság között az Európai Unió tagál-
lamai, valamint Izland és norvégia közötti átadá-
si eljárásról szóló megállapodás kihirdetéséről (EU-
In-megállapodás) szóló törvényt (T.). A köztársa-
sági elnök kezdeményezte a kihirdetendő megálla-
podás, illetve a T. 4. §-ában tett nyilatkozat előze-
tes alkotmányossági vizsgálatát. Indítványában ki-
fejtette, hogy bár az EUIn-megállapodást egyfelől 
az Európai Unió, másfelől Izland és norvégia kö-

zött köttetett, e megállapodás csak akkor kötelezi a 
Magyar Köztársaságot, amennyiben az megfelel sa-
ját alkotmányos eljárási követelményeinek. Ezért ke-
rült sor a T. megalkotására, mely az EUIn-megálla-
podás mint nemzetközi szerződés kötelező hatályá-
nak elismerésére ad felhatalmazást és kihirdeti azt a 
magyar jogban. A köztársasági elnök indítványtételi 
jogosultságával kapcsolatban kifejtette, hogy az Al-
kotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 
36. § (1) bekezdése lehetővé teszi számára, hogy a 
nemzetközi szerződés megerősítése előtt kezdemé-
nyezze annak alkotmányossági vizsgálatát. Tekintet-
tel arra, hogy a nemzetközi szerződés kötelező ha-
tályának elismerése a köztársasági elnök ilyen tar-
talmú okiratának kiadásával történik meg, a nem-
zetközi szerződéskötési eljárás e szakaszában van le-
hetőség az EUIn-megállapodás előzetes alkotmá-
nyossági vizsgálatának kezdeményezésére.

A köztársasági elnök az EUIn-megállapodás 
szövegével kapcsolatban az alábbi aggályait fogal-
mazta meg:

– A 3. cikk (2) bekezdése bár főszabályként a ket-
tős büntethetőség feltételéhez köti az átadási köte-
lezettség beálltát, de nem követeli meg, hogy az el-
fogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény a kibo-
csátó állam joga és a végrehajtó állam joga szerint 
azonos tényállási elemekkel minősüljön bűncselek-
ménynek.

– A 3. cikk (3) bekezdése bizonyos bűncselekmé-
nyek esetén kizárja a kettős büntethetőség követel-
ményének alkalmazását.

– 3. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi a szer-
ződő felek számára, hogy meghatározott bűncselek-
ménycsoportok tekintetében olyan nyilatkozatot te-
gyenek, amelyben kizárják a kettős büntethetőség-
re vonatkozó feltétel alkalmazását. Az indítványo-
zó felhívta a figyelmet, hogy a T. 4. §-a a Magyar 
Köztársaság részéről erre irányuló nyilatkozatot tar-
talmaz.

E rendelkezések a köztársasági elnök álláspont-
ja szerint sértik az alkotmány 57. § (4) bekezdését, 
mely szerint „senkit nem lehet bűnösnek nyilvání-
tani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, 
amely az elkövetés idején a magyar jog szerint nem 
volt bűncselekmény” (a nullum crimen sine lege és a 
nulla poena sine lege elve). Az előadó alkotmánybíró 
Kovács Péter volt.

Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy 
a köztársasági elnök az Abtv. 36. §-a alapján kez-
deményezhette-e az EUIn-megállapodás alkotmá-
nyossági vizsgálatát. A taláros testület megállapí-
totta, hogy az EUIn-megállapodás nemzetközi jo-
gi szerződésnek minősül. Az a tény, hogy az egyik 
oldalon az Európai Unió szerepel szerződő félként, 
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nem jelenti azt, hogy az EUIn-megállapodás az al-
kotmány 2/A. §-a értelmében közösségi jogi nor-
mának minősülne, hiszen nem az úgynevezett ala-
pító és módosító szerződések szerinti európai uni-
ós, illetve európai közösségi hatásköröket változtat-
ja meg, hanem az egyes tagállamok, illetve Izland 
és norvégia viszonylatában létesít kötelezettsége-
ket. Mivel az Abtv. 36. §-ának alkalmazhatóságá-
ra nincs kihatása annak a ténynek, hogy a T. egy-
szerre tartalmazza a ratifikációra való felhatalma-
zást és a kihirdetés aktusát, a köztársasági elnök in-
dítványára az EUIn-megállapodás alkotmányossá-
ga vizsgálható.

Az Alkotmánybíróság ezt követően az alkotmány 
57. § (4) bekezdésére vonatkozó gyakorlatát tekin-
tette át. Már a 11/1992. (III. 5.) AB határozat rög-
zítette, hogy a nullum crimen et nulla poena sine le-
ge elve nem egyszerűen azt jelenti ki, hogy a bűn-
cselekményt törvényben kell tiltani 
és törvényben kell büntetéssel fe-
nyegetni, hanem általában azt kö-
veteli meg, hogy a büntetőjogi fele-
lősségre vonásnak, az elítélésnek és 
a megbüntetésnek kell törvényes-
nek és törvényen alapulónak len-
nie. Ugyanakkor ezen alkotmányos 
rendelkezés értelmezésekor tekin-
tettel kell lenni az alkotmány 7. § 
(1) bekezdésére is, mely szerint „a 
Magyar Köztársaság jogrendsze-
re elfogadja a nemzetközi jog álta-
lánosan elismert szabályait, bizto-
sítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettsé-
gek és a belső jog összhangját”. Ez jelenti egyfelől a 
kihirdetéssel a magyar jog részévé vált nemzetkö-
zi szerződéseken, másfelől a nemzetközi szokásjo-
gon alapuló büntetendőség elfogadását. Az Alkot-
mánybíróság arra is rámutatott, hogy hatáskörének 
gyakorlása szempontjából a közösségi jog nem mi-
nősül az alkotmány 7. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott nemzetközi jognak. E tekintetben az Euró-
pai Unión belül, az úgynevezett belügyi és igazság-
ügyi együttműködés területén az alkotmány 2/A. § 
(1) bekezdése szerint az Európai Unió intézményei 
útján megvalósult hatáskörgyakorlás révén megalko-
tott jogi aktusok esetében válhat szükségessé az ér-
telmezés. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybí-
róság megállapította, hogy az alkotmány 57. § (4) 
bekezdésének értelmezésében a magyar büntető tör-
vény, valamint emellett egyes cselekmények bünte-
tendőségét kimondó, magyar jogszabályként kihir-
detett nemzetközi jogi kötelezettségvállalások, il-
letve az alkotmánybeli adoptáció révén a nemzetkö-
zi szokásjog, továbbá a büntetendőséget kimondó, a 

magyar államot is kötelező európai uniós aktusok 
logikailag zárt rendszert képeznek. A taláros testü-
let azt is nyomatékosan leszögezte, hogy a büntet-
ni rendeltség lényegét a Büntető törvénykönyv álta-
lános és különös része és a keretdiszpozíciók tartal-
ma határozza meg. Csak olyan magatartás tekinthe-
tő bűncselekménynek, amelyet a törvény bünteten-
dő cselekményként fogalmaz meg. Ezért a magyar 
jog szerinti bűncselekmény megítéléséhez feltétlenül 
szükséges a tényállási elemek megléte.

Ezen elméleti kiindulópontok rögzítése után az 
Alkotmánybíróság megvizsgálta a T. 3. §-ában ki-
hirdetett EUIn-megállapodás szövegét. Ennek so-
rán emlékeztetett rá: az EUIn-megállapodás célja 
az volt, hogy az Európai Unió Tanácsa által elfo-
gadott, az európai elfogatóparancsról és a tagálla-
mok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB 
kerethatározatban (kerethatározat) meghatározott 

együttműködést kiterjesszék nor-
végiára és Izlandra is. Erre tekin-
tettel az EUIn-megállapodás sok 
helyen szó szerint követi a keret-
határozat szövegét. Az alkotmány-
bírák megítélése szerint az EU-
In-megállapodás szövege önmagá-
ban véve esetenként többféle értel-
mezést tesz lehetővé. Ez különösen 
vonatkozik az EUIn-megállapodás 
3. cikk (2) bekezdésére, melynek a 
T.-ben kihirdetett szövege a köz-
pontosítás (interpunctio) megválto-
zása miatt tartalmilag eltér a keret-

határozattól. A taláros testület szerint az uniós jog-
alkotó szándéka nem az volt, hogy kizárja a kettős 
büntethetőség elvére való hivatkozást. Azonban er-
re az értelmezésre a T., és csak a T., tagadhatatlanul 
alapot adhat. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy a T. 3. §-a – ebben a részében 
– nem nyújt kellő garanciát az alkotmány 57. § (4) 
bekezdésében megfogalmazott követelmény mara-
déktalan érvényesüléséhez, ezért alkotmányellenes.

Ezt követően az Alkotmánybíróság az EU-
In-megállapodás indítványban sérelmezett ren-
delkezéseinek vizsgálatát is elvégezte. Ennek so-
rán megállapította, hogy az EUIn-megállapodás 3. 
cikk (3) bekezdése többféleképpen értelmezhető, és 
a Büntető törvénykönyv fogalmi rendszeréhez bi-
zonytalanul illeszkedik, ezért alkotmányellenes. A 
taláros testület az EUIn-megállapodás 3. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt harminckét bűncselekmény 
tényállásainak a magyar Btk.-val való megfeleltethe-
tőségét is megvizsgálta. Ennek során megállapítot-
ta, hogy a hormontartalmú anyagok és más növény-
serkentők tiltott kereskedelme bűncselekményének 

cSAK OLYAN MAGATAR-
TÁS TEKINThETÔ bÛN-
cSELEKMÉNYNEK, AME-
LYET A TÖRVÉNY büN-
TETENDÔ cSELEKMÉNY-
KÉNT FOGALMAZ MEG. 
EZÉRT A MAGYAR JOG 
SZER I NTI bÛ NcSELEK-
MÉNY MEGíTÉLÉSÉhEZ 
FELTÉTLENüL SZüKSÉGES 
A TÉNYÁLLÁSI ELEMEK 

MEGLÉTE.
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nincs megfelelője a magyar Btk.-ban, így e cselek-
mény vonatkozásában a kettős büntethetőség felté-
teléről való lemondás ellentétes az alkotmány 57. § 
(4) bekezdésével.

Az Alkotmánybíróság arra is felhívta a figyelmet, 
hogy az alkotmányozó pro futuro jelleggel, a lissza-
boni szerződés hatálybalépésének napjával az alkot-
mány 57. § (4) bekezdését a következőképpen egé-
szítette ki: „Senkit nem lehet bűnösnek nyilvání-
tani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, 
amely az elkövetés idején a magyar jog vagy – a ha-
tározatok kölcsönös elismerése elvének érvényesülé-
se céljából az Európai Unió jogi aktusai által meg-
határozott körben, az alapvető jogok lényeges tar-
talmát nem korlátozva – a szabadságon, a biztonsá-
gon és a jog érvényesülésén alapuló térség létreho-
zásában közreműködő más állam joga szerint nem 
volt bűncselekmény.” Így hatálybalépése után a mó-
dosítás az alkotmány szintjén megszünteti az előző-
ekben kimondott alkotmányellenesség okait. Az Al-
kotmánybíróság azonban mindenkor a hatályos al-
kotmány alapján jár el, az alkotmányellenesség vizs-
gálata során nem alkalmazhatja a hatályban nem lé-
vő alkotmánymódosításnak az alkotmányozó által 
észlelt alkotmányossági probléma megoldására ki-
dolgozott szabályát.

Mindezekre tekintettel az EUIn-megállapodás 
mindaddig nem erősíthető meg, illetve a kötelező 
hatályának elismeréséről szóló okiratot a köztársa-
sági elnök addig nem állíthatja ki, amíg a fenti al-
kotmánymódosítás hatályba nem lép, vagy amíg ezt 
megelőzően az Országgyűlés az alkotmányellenes-
séget másként meg nem szünteti.

Paczolay Péter alkotmánybíró a határozathoz pár-
huzamos indokolást csatolt, amelyhez Holló And-
rás és Kukorelli István alkotmánybíró is csatlako-
zott. Paczolay Péter szerint a kettős büntethetőség 
elve azt fejezi ki, hogy egyik állam a másiknak csak 
azzal a feltétellel bocsátja rendelkezésre közhatalmát 
egy személy büntetőjogi felelősségre vonásához, ha a 
cselekmény a saját joga szerint is büntetendő, vagyis 
– legalább a fontos tényállási elemek, és nem a tör-
vényi tényállások elnevezései tekintetében – mind-
két állam büntetni rendeli a szóban forgó cselek-
ményt. Ezt a vizsgálódást csak úgy lehet végrehajta-
ni, ha az állam a cselekményt a saját nemzeti bünte-
tő törvénykönyve valamely olyan törvényi tényállá-
sa alá vonja, amely kiadatási bűncselekménynek mi-
nősül az egyezmény alkalmazásában. Ezt a vizsgá-
lódást mindkét állam végrehajtja, külön-külön a sa-
ját joga szerint. Az alkotmány 57. § (4) bekezdése 
nem engedi meg azt, hogy a magyar állam úgy adja 
más állam kezére a kiadni kért személyt, hogy an-
nak cselekményét ne a magyar jog törvényi tényál-

lási elemei alapján ítélje meg abból a szempontból, 
hogy az büntetendő és büntethető-e.

Bragyova András alkotmánybíró nem értett egyet 
az alkotmányellenesség megállapításával, ezért a 
határozathoz különvéleményt csatolt. Ebben kifej-
tette, hogy a nullum crimen elve fogalmilag nem áll 
kapcsolatban a kettős inkrimináció követelményé-
vel. Szerinte a kettős büntethetőség követelménye 
gyakori, de nem alkotmányosan kötelező klauzula a 
kiadatási jogban, aminek indoka, hogy az állam ne 
kényszerüljön saját értékrendje szerint el nem íté-
lendő, sőt dicséretes cselekményért kiadni valakit. 
A kiadatás (szerződéssel vagy anélkül) az azt ké-
rő és teljesítő állam közötti politikai bizalom kér-
dése, azé, mennyire tekintik a másik jogrendsze-
rét, benne büntető igazságszolgáltatását méltónak 
az együttműködésre. Ez a bizalom az Európai Unió 
tagjai és a velük szorosan együttműködő, a schen-
geni rendszerben részt vevő államok (mint Izland 
és norvégia) között jó okból teljes. Bragyova And-
rás arra is rámutatott, hogy a kiadatás egy igazgatá-
si döntés, amely arra szolgál, hogy valamely állam 
az adott pillanatban a területén tartózkodó, koráb-
ban egy másik állam területén valamilyen bűncse-
lekményt elkövető személyt a kiadatást kérő állam-
nak átadja. Így a kiadatás nem azonos a büntető ha-
talom gyakorlásával, az elkövetett cselekmény bün-
tetőjogi megítélésével; annak nem tárgya az elköve-
tő bűnösségének megállapítása. Ezért nincs jelen-
tősége az 57. § (4) bekezdésében található „magyar 
jog szerint bűncselekmény” kitételnek, mert a ki-
adatás eleve nem a „magyar jog szerinti bűncselek-
ménnyel” vádolt személy átadásáról szól. Ha a ma-
gyar jog szerint fennállnak a büntethetőség feltéte-
lei, akkor nem kiadatásnak (átadásnak), hanem ma-
gyar büntetőeljárásnak van helye.

A határozathoz lévay Miklós alkotmánybíró is 
különvéleményt csatolt. Meglátása szerint az EU-
In-megállapodás 3. cikk (2) bekezdésének tartal-
ma egyértelmű: az átadás feltételévé teszi a kettős 
büntetendőséget. Arra is rávilágított, hogy az EU-
In-megállapodás előkészítésének folyamata, Izland 
és norvégia Európai Unióval fennálló kapcsolata a 
schengeni megállapodás keretében a rendőrségi és a 
büntető ügyekben folytatott igazságügyi együttmű-
ködés területén, a két ország részvétele a nemzetközi 
kooperációt szolgáló egyezményekben, valamint az 
EUIn-megállapodás bizonyos rendelkezései megfe-
lelő garanciát jelentenek az alkotmány 57. § (4) be-
kezdésében szereplő nullum crimen sine lege és a nulla 
poena sine lege elvek érvényesülésére. lévay Miklós 
véleménye szerint az alkotmány 57. § (4) bekezdésé-
ből nem következik, hogy az elfogatóparancs alap-
jául szolgáló cselekmény a kibocsátó állam joga és a 
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végrehajtó állam joga szerint azonos törvényi tény-
állási elemekkel minősüljön bűncselekménynek. A 
perdöntő az, hogy a végrehajtó állam büntető törvé-
nyében legyen olyan törvényi tényállás, amely alá az 
elkövetési magatartás vonható.

641 / E/2006. A b h ATÁ ROZAT. 
A TAN U LM ÁN YOK ÉRTÉK ELÉSÉV EL 
K A pcSOLATOS DÖNTÉSEK ELLEN I 

JOGORVOSLATRÓL

Alkotmány 57. § (5) bekezdés – jogorvoslathoz va-
ló jog
Alkotmány 70/G. § (1) bekezdés – tudományos és 
tanszabadság

Egy indítványozó a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény (Ftv.) jogorvoslati jogot szabá-
lyozó 73. § (2) bekezdésével összefüggésben kérel-
mezte mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nesség megállapítását. Meglátása szerint a tanulmá-
nyok értékelésével kapcsolatos döntésekkel szemben 
az Ftv. nem biztosít megfelelő jogorvoslatot, ezért 
sérül az alkotmány 57. § (5) bekezdése által biztosí-
tott jogorvoslathoz való jog. Az előadó alkotmány-
bíró Trócsányi lászló volt.

Az Ftv. sérelmezett rendelkezése főszabályként 
lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények döntései-
vel, intézkedéseivel szembeni jogorvoslatot. A tanul-
mányok értékelésével kapcsolatos döntéssel szemben 
azonban csak akkor van helye jogorvoslatnak, ha az 
nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott köve-
telményekre épül, illetve a döntés ellentétes az intéz-

mény szervezeti és működési szabályzatával. A jog-
orvoslati kérelmeket a felsőoktatási intézmény veze-
tője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el. A 
hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott 
döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlé-
sétől számított harminc napon belül, jogszabálysér-
tésre, illetve a hallgatói jogviszonyra vonatkozó ren-
delkezések megsértésére hivatkozással.

Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta 
megalapozottnak. Emlékeztetett arra, hogy a jog-
orvoslathoz való jogból csupán az a követelmény 
következik, hogy az első fokon meghozott érdemi 
döntésekkel szemben, azokat felülvizsgálandó, ma-
gasabb fórumhoz lehessen fordulni, illetve hatósá-
gi döntésekkel szemben rendelkezésre álljon a bí-
rói út. Az alkotmány a különböző eljárásokra vo-
natkozó törvényi szabályozásra bízza a jogorvosla-
ti formák megjelölését. Így a jogalkotó kötelezett-
sége, hogy olyan szabályokat alkosson, amelyek az 
alanyi jogok érvényesülését biztosítják, de ezek elté-
rő szabályozási lehetőségeket rejthetnek magukban. 
A taláros testület megítélése szerint az Ftv. a fent 
kifejtett követelményeknek megfelelően biztosítja a 
jogorvoslathoz való jogot. Az alkotmánybírák arra is 
rámutattak, hogy az alkotmány 70/G. § (1) bekez-
désében rögzített tudományos és művészeti élet sza-
badságának jogából fakadó felsőoktatási intézményi 
autonómiából következik, hogy a jogorvoslati kére-
lem tárgyában az intézmény vezetője vagy az általa 
felállított bizottság dönt. Az Ftv. 1. §-a is leszöge-
zi, hogy az intézményi autonómia magában foglalja 
azt a jogot, hogy a felsőoktatási intézmény döntsön 
a hallgatói ügyekben.

Enyedi Krisztián


