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Az országgyűlés 2008. december 15-én ellenszava-
zat nélkül elfogadta a hozzátartozók közötti erőszak 
miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényt. Az 
elfogadott törvény a távoltartásnak a büntetőeljárás-
ról szóló törvényben szabályozott, a büntetőbíróság 
által elrendelhető formája mellé a távoltartásnak két 
további esetét vezeti be: a rendőrség által közigazga-
tási eljárásban elrendelhető ideiglenes megelőző tá-
voltartást és a polgári eljárásban a bíróság által elren-
delhető megelőző távoltartást. A törvény 5. §-ának 
(2) bekezdése értelmében akivel szemben ideiglenes 
megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást 
rendelnek el, köteles a bántalmazottal közösen hasz-
nált ingatlant a használat jogcímétől függetlenül el-
hagyni, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban 
meghatározott ideig nem térhet vissza, köteles to-
vábbá magát távol tartani a bántalmazottól, illet-
ve a határozatban megjelölt más személytől, és kö-
teles tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal bár-
milyen formában érintkezésbe lépjen. Vagyis a tiltás 
mind az ideiglenes megelőző, mind a megelőző tá-
voltartás esetén egyaránt jelenti a közösen hasz-
nált ingatlantól és az adott személytől való távoltar-
tást. A törvény 6. § (2) bekezdése szerint az ideig-
lenes megelőző távoltartást a rendőrség a helyszíni 
intézkedés során feltárt körülmény alapján hivatal-
ból, vagy a bántalmazott, illetve hozzátartozója be-
jelentése alapján rendelheti el. A törvény 1. §-ának 
(1) bekezdése a távoltartás alapjául szolgáló erőszak 
fogalmát határozza meg, a (5) bekezdés pedig azt, 
hogy a törvény alkalmazása során kit kell hozzátar-
tozónak tekinteni. Az elfogadott törvényt a köztár-
sasági elnök aláírás helyett az Alkotmánybírósághoz 
utalta, alkotmányellenesnek ítélve a törvénynek az 
erőszakra és a hozzátartozóra vonatkozó fogalom-
meghatározását. Az Alkotmánybíróság az 53/2009. 
(V. 6.) AB határozatban megállapította, hogy a tör-
vénynek az államfő által kifogásolt 1. § (1) és (5) be-
kezdése alkotmányellenes.

A lkotm án yossági vAgy 
politi k A i v étó?

Az államfő előzetes normakontrollra irányuló in-
dítványában szereplő alkotmányossági érvelés és az 
azzal kapcsolatos alkotmánybírósági álláspont ér-
tékelését megelőzően érdemes röviden elemezni az 

államfő utóbbi időben követett gyakorlatát azt ille-
tően, hogy az általa – egyre gyakrabban – alá nem 
írt törvényekkel kapcsolatban az országgyűlésnek 
történő visszaküldés (politikai vétó) vagy az alkot-
mánybírósági előzetes normakontroll (alkotmányos-
sági vétó) lehetőségét választja-e. (Mint ismeretes, 
a 62/2003. (XII. 15.) AB határozat óta az elnök 
egy törvény kapcsán csak az egyik eszközzel élhet.) 
Nyilván az a szcenárió gyakorlatilag kizárható, hogy 
az elnök tisztán politikai egyet nem értés esetén az 
Alkotmánybírósághoz forduljon, hiszen ahhoz al-
kotmányossági aggályra van szükség. Ugyanakkor 
ha áttekintjük 2008 utolsó negyedévének politikai 
vétóit, szinte valamennyi esetében alapvetően az al-
kotmányjogi megfontolások voltak meghatározók:

a) A 2008. október 13-án visszaküldött, a kitün-
tetési szabályozást módosító törvény esetében a ki-
fogás a kitüntetett visszautasítási jogának, vagyis az 
alkotmány 54. §-ában szabályozott emberi méltó-
sághoz való jog részét képező önrendelkezési jog-
nak a hiánya volt.

b) Az október 20-án visszaküldött, az amerikai 
vízummentességhez kapcsolódó bűnügyi célú adat-
cseréről szóló megállapodást kihirdető törvénnyel 
kapcsolatos legfontosabb államfői aggály a szemé-
lyes adatok védelméhez való joggal összefüggésben 
fogalmazódott meg. Ennél a törvénynél különö-
sen kézenfekvőnek tűnik, hogy a köztársasági elnök 
azért választotta az adekvát alkotmányossági helyett 
a gyorsabb politikai vétót, hogy ne vegye magára a 
vízummentesség esetleges késedelmének ódiumát. 
A köztársasági Elnöki Hivatal közleménye hangsú-
lyozta is, hogy a törvény kijavítható úgy, hogy a ví-
zummentesség bevezetése ne szenvedjen halasztást.

c) November 26-án küldte vissza az elnök az EU 
tagállamaival folytatandó bűnügyi együttműködés-
ről szóló törvényt, mert „nem értett egyet” a hatály-
balépés időpontjával, hiszen az nem biztosította vol-
na az államfőnek az alkotmányban előírt időt annak 
mérlegelésére, hogy a törvényt aláírja-e vagy meg-
vétózza. Itt is elég nyilvánvaló, hogy nem a törvény 
tartalmát illető véleménykülönbségről van szó a tör-
vényhozó és az államfő között, hanem arról, hogy a 
törvénynek a hatályba léptető rendelkezése „közjo-
gi érvénytelenségben” szenved, hiszen egy alkotmá-
nyos intézmény, a köztársasági elnök alkotmányos 
joga gyakorlását, a törvények Alkotmánybírósághoz, 
illetve országgyűléshez történő visszaküldését lehe-
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tetleníteni el. (Pontosan úgy, ahogyan a már emlí-
tett 62/2003. (XII. 15.) AB határozatban az Alkot-
mánybíróság – az akkori köztársasági elnök, Mádl 
Ferenc indítványára – kimondta, az országgyűlés 
alkotmányellenesen járt el, amikor az államfő által 
visszaküldött törvény azonnali újratárgyalásával el-
vonta az elnök lehetőségét jogai gyakorlására az új-
ratárgyalás során.)

d) A 2008. december 17-én visszaküldött, a Ma-
gyar Honvédség katonáinak jogállását módosító tör-
vény kapcsán sólyom László aggálya az volt, hogy a 
törvény nem tartja fenn a házasság és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat közti alkotmányos különbséget. 
Ez egészült ki azzal, hogy miután az Alkotmánybí-
róság időközben megsemmisítette a bejegyzett élet-
társi kapcsolat intézményét, a most visszaküldött 
törvény egy nem létező jogi fogalomra utal, ami – 
jóllehet ezt sólyom nem említi indítványában – az 
Alkotmánybíróság éppen általa elkezdett töretlen 
gyakorlata szerint az alkotmány 2. § (1) bekezdésé-
ben foglalt jogállamiság részét képező jogbiztonság 
követelményébe ütközik.

Ebből a gyakorlatból arra a következtetésre le-
het jutni, hogy sólyom László alkotmányossági ag-
gályok esetében olykor nem az egyébként számára 
előírt alkotmányossági vétó útját választja, hanem 
„megelégszik” az országgyűlésnek történő vissza-
küldéssel. Feltehetően ezzel el akarja kerülni az elő-
zetes normakontrollal szükségképpen együtt járó 
időveszteséget. (Az előzetes normakontrollt ugyan 
az Alkotmánybíróságról szóló törvény soron kívüli 
eljárásként szabályozza, de nem ritka annak fél év-
nél is hosszabb időtartama.) Vagyis ha az elnök úgy 
ítéli meg, hogy a probléma ugyan alkotmányos ter-
mészetű, de az viszonylag egyszerűen kiküszöböl-
hető a törvényhozó által, akkor ezt a rövidebb utat 
választja. Egyértelmű volt ez a már említett vízum-
mentességi ügyben, de az uniós bűnügyi együttmű-
ködés esetében is megelégedett egy új hatálybalépési 
időpont előírásával ahelyett, hogy hosszas eljárásban 
kimondatta volna az alkotmánybírákkal a törvény 
közjogi érvénytelenségét.

A kérdés most már a távoltartási törvénnyel szem-
ben megfogalmazott alkotmánybírósági indítvány 
kapcsán, hogy vajon az abban szereplő, nyilvánva-
lóan alkotmányossági ellenérvek olyan súlyúak vol-
tak-e, hogy ne lehetett volna némi átfogalmazással 
kijavítva elkerülni az elnök által is fontosnak és sür-
gősnek ítélt szabályozás jegelését. (Természetesen ez 
a kérdés kizárólag a jelenlegi államfő eddigiekben 
ismertetett „rugalmas” gyakorlatának fényében tehe-
tő fel, hiszen alkotmányossági kétely esetében sen-
ki sem vonhatja kétségbe az elnök jogát, sőt köteles-
ségét a hosszabb időt igénybe vevő alkotmányossá-

gi vétó választására. Az ismertetett gyakorlat alapján 
azonban felvetődik a következetesség kérdése.) Az 
államfői érvelés részletesebb elemzése ki fogja mu-
tatni, hogy megítélésem szerint az elnöki aggályok 
ebben az esetben sem voltak komolyabbak, mint 
azokban az ismertetett esetekben, amikor „megelé-
gedett” a visszaküldéssel. szerintem az erőszak, il-
letve a hozzátartozó fogalmára vonatkozó, kétségte-
lenül bizonytalan, nehezen értelmezhető megfogal-
mazásokon egy újratárgyalás során lehetett volna az 
elnököt megnyugtató módon változtatni. Természe-
tesen magam nem kívánok még csak találgatásokba 
sem bocsátkozni azt illetően, hogy az államfő ezút-
tal miért zárkózott el ettől a megoldástól.

Az A lkotm án yossági érv ek

Az indítvány három alkotmányos jog sérelmét állítja 
a törvény 1. §-ának (1) és (5) bekezdésében szereplő, 
túlságosan tágnak ítélt fogalmakkal kapcsolatban: a 
személyes szabadsághoz [alkotmány 55. § (1) bekez-
dés], a mozgásszabadsághoz [58. § (1) bekezdés] és a 
tulajdonhoz [13. § (1) bekezdés] való jogét.

Az indítvány és saját korábbi gyakorlata alapján az 
Alkotmánybíróság is abból indult ki, hogy a szemé-
lyi szabadság és a mozgásszabadság, valamint a tar-
tózkodási hely szabad megválasztásának joga tágabb, 
mint a büntetőeljárás, vagyis ezek a jogok nem csak 
a büntetőeljárás során kiszabott szabadságelvonással 
korlátozhatók. Az alkotmánybírák többségi indoko-
lása azt is leszögezi, hogy a rendőrség és a polgári bí-
róság által alkalmazható távoltartás nem fosztja meg 
az érintetett személyi szabadságától úgy, ahogy pél-
dául az előzetes letartóztatás vagy az őrizetbe vétel. 
Ugyanakkor a többség – hivatkozva a 36/2000. (X. 
27.) AB határozatra – úgy ítélte meg, hogy az alkot-
mány 55. § (1) bekezdésében foglalt személyes sza-
badsághoz való jog az alkotmány 58. § (1) bekezdése 
szerinti mozgásszabadsággal és a tartózkodási hely 
szabad megválasztásával együtt értelmezhető. Így 
azután – érvelnek a többséghez tartozó alkotmány-
bírák – az alkotmány 55. § (1) bekezdése érdemben 
felhívható valamennyi (a büntetőjoginál enyhébb), a 
mozgást és a helyváltoztatást korlátozó jogszabály al-
kotmányossági megítéléséhez is. Az indokolás sze-
rint ebbe a körbe tartozik a vizsgált törvény 5. § (1) 
bekezdésében szabályozott ideiglenes megelőző tá-
voltartás, valamint a megelőző távoltartás, amelyek 
átmenetileg korlátozzák a bántalmazó tartózkodási 
szabadságát, a tartózkodási hely megválasztásának 
jogát. Vagyis a kifogásolt rendelkezések a személyi 
szabadság biztosítékának is tekinthető helyváltozta-
tási és mozgásszabadságot korlátozzák.



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  2 .  s z á M D o k U M E N T U M  é s  k o M M E N Tá r  /  115

Csak annak megindokolásával marad adós a tes-
tület többsége, hogy egy önálló alkotmányos jog, az 
alkotmány 58. §-ában szabályozott mozgásszabad-
ság korlátozásával miért sérülne egyszersmind az 
annak biztosítékául szolgáló másik önálló jog, a sze-
mélyi szabadság. két másik alkotmányos jog példá-
ján illusztrálva: attól, hogy az információszabadság 
érvényesülése feltétele a tájékozott vélemény kifeje-
zése szabadságának, az információszabadság meg-
engedhetetlen korlátozása egyszersmind még nem 
sérti a véleményszabadság jogát is. Vagyis arra néz-
ve, hogy akár a rendőrség által kiszabható legfeljebb 
72 órás ideiglenes, akár a bíróság által elrendelhető 
maximum 30 napig tartó megelőző távoltartás ál-
tal megvalósított korlátozás túlmegy-e a mozgásnak 
és a tartózkodási hely megválasztásának korlátozá-
sán, és eléri-e a személyi szabadság korlátozásának 
szintjét, sem az elnöki indítvány, sem az alkotmány-
bírósági érvelés nem tartalmaz meggyőző érvelést. 
különvéleményében kiss László helyesen állapítja 
meg, hogy jelen ügyben a személyi szabadságtól va-
ló megfosztás esete nem merül fel, mivel ezt a kér-
déskört a többségi határozat által is idézett büntető-
eljárási kényszerintézkedésként megfogalmazott tá-
voltartás szabályai rendezik.

Az államfői indítvány központi érve, hogy „ilyen 
súlyú beavatkozást csak a védett alkotmányos érté-
kek, elsősorban is a testi integritás közvetlen sérel-
me vagy veszélyeztetettsége indokolhat, bűncselek-
ményeknek nem minősülő magatartások azonban 
nem”. Vagyis az államfő szerint a büntetőeljárási 
törvényben (Be.) szabályozott távoltartás kiegészíté-
sével kellett volna a mostani szabályozásnak megol-
dania a megelőzés céljait. Ez természetesen lehetsé-
ges törvényhozási alternatíva lehetett volna, amely-
nek elvetése önmagában még nem eredményezi a 
választott másik megoldás alkotmányellenességét. 
Nem igazolható ugyanis az indítványnak az a kiin-
dulópontja, hogy csak a szabadságvesztéssel fenye-
getett bűncselekmény megalapozott gyanúja eseté-
ben alkalmazható kényszerintézkedés. Ha ugyanis 
a törvényhozó a Be.-ben szabályozottnál enyhébb, 
részben ideiglenes jogkorlátozó intézkedésekkel kí-
vánja kiegészíteni a már meglévő, de a megelőzést 
nem szolgálókat, nem feltétlenül kell ragaszkodnia 
a bűncselekmény alapos gyanújához.

A jelenleg hatályos rendőrségi törvény számtalan 
olyan rendőri intézkedést ismer, amelyek alkalmazá-
sának nem feltétele a bűncselekmény alapos gyanúja. 
álljon itt illusztrációként néhány:

A) Előállítás
„33.§ (2) A rendőr a közbiztonság érdekében a ha-

tóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, a) aki a 
rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdem-

lően igazolni, vagy az igazolást megtagadja; b) aki 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható; c) aki-
től bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés bizo-
nyítása érdekében vizeletvétel vagy véralkohol-vizs-
gálat céljából vérvétel, valamint műtétnek nem mi-
nősülő módon egyéb mintavétel szükséges; d) aki a 
szülői felügyelet vagy a gyámság, illetőleg az intéze-
ti nevelés hatálya alól engedély nélkül kivonja ma-
gát; e) aki a pártfogó felügyelet – külön törvényben 
meghatározott és a rendőrség hatáskörébe tartozó – 
szabályait megszegi; f) aki a szabálysértést az abba-
hagyásra irányuló felszólítás után is folytatja, illető-
leg akivel szemben az eljárás azonnal lefolytatható, 
továbbá akitől tárgyi bizonyítási eszközt kell meg-
szerezni, vagy elkobzás alá eső dolgot kell vissza-
tartani. (3) A rendőrség az előállítással a személyi 
szabadságot csak a szükséges ideig, de legfeljebb 8 
órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja még nem 
valósult meg, indokolt esetben ezt az időtartamot a 
rendőri szerv vezetője egy alkalommal 4 órával meg-
hosszabbíthatja. Az előállítás időtartamát a rendőri 
intézkedés kezdetétől kell számítani.”

Mint látható, itt a személyi szabadság – és nem 
is csak a mozgásszabadság – korlátozásához már az 
is elég, ha valaki otthon felejti a személyi igazolvá-
nyát. [A b) esetben sem alapos, csak egyszerű gyanút 
követel meg a törvény.] A korlátozás itt még csak 
12 órás maximális időtartama a közbiztonsági őrizet 
esetében már 24, majd 72 órára hosszabbodik.

Az Alkotmánybíróság a 65/2003. (XII. 18.) AB 
határozatban alkotmányellenesnek minősítette és 
megsemmisítette a (2) bekezdés g) pontját, amely 
lehetővé tette az előállítását annak, „akit eltűntként 
köröznek”. Ugyanakkor a testület elutasította a b) 
pont alkotmányellenességének megállapítására vo-
natkozó indítványt.

B) közbiztonsági őrizet
„38. § (1) A rendőrség az előállított személyt 24 

óra időtartamra jogosult közbiztonsági őrizetbe ven-
ni, ha az őrizetbe vételt a személyazonosság megál-
lapítása szükségessé teszi. Az őrizet időtartamába az 
előállítás ideje beszámít. (2) A rendőrség azt a fel-
tételes szabadságra bocsátott elítéltet, illetve a javí-
tóintézetből ideiglenesen elbocsátottat, akit pártfo-
gó felügyelet alá helyeztek, ha a pártfogolt a hatóság 
elől elrejtőzött vagy elrejtőzésétől alaposan tartani 
kell, 72 óra időtartamra őrizetbe veheti.”

A 65/2003. (XII. 18.) AB határozat alkotmányel-
lenesnek találta és megsemmisítette az (1) bekezdés 
„vagy az őrizetbe vett személy érdeke (ittasság vagy 
más okból ön- vagy közveszélyes állapotban van)” 
szövegrészét, ugyanakkor elutasította a (2) bekezdés 
„vagy elrejtőzésétől alapos okkal tartani kell” szö-
vegrészének vizsgálatára vonatkozó indítványt.
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C) személy- és létesítménybiztosítási intézkedés
„46. § (1) A rendőrség, illetve a rendőr a védett 

személy [1. § (2) bek. g) pont] biztonsága érdeké-
ben a 13. és a 30. §-ban meghatározottakon túlme-
nően a) útvonalat, közterületet a forgalom elől el-
zárhat, a forgalmat korlátozhatja, b) nyilvános és 
közforgalmú intézmények működését korlátozhatja, 
c) magánlakásba – külön írásos utasítás birtokában 
– ellenőrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása 
céljából beléphet, és ott tartózkodhat, d) területet le-
zárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belép-
jen vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodó-
kat távozásra kötelezheti. (2) A vé-
dett személyeket – a nemzetközi 
jogi kötelezettségek és a viszonos-
sági gyakorlat figyelembevételével 
– a kormány jelöli ki. (3) A rend-
őrség a védett középületek és az 
abban tartózkodók biztonsága ér-
dekében az (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározottakon túl 
a be- és kilépésre az ott elhelye-
zett szerv vezetőjével egyetértés-
ben szabályokat állapíthat meg. (4) 
A rendőrség a védett személy vagy létesítmény biz-
tonsága érdekében technikai ellenőrzést alkalmaz-
hat, elrendelheti a jogszerűen birtokban tartott ve-
szélyes tárgyak kötelező letétbe helyezését.”

Mint látható, ennél az intézkedéstípusnál egy-
szerre van szó a személyi szabadságot, a mozgás-
szabadságot és a tulajdonjogot érintő korlátozá-
sokról, anélkül, hogy az azt elszenvedők a legcse-
kélyebb mértékben jogellenes cselekedetet követtek 
volna el, és a korlátozásra sem valamely másik alap-
jog érvényesítése, hanem bizonyos személyek köze-
lebbről meg nem határozott biztonsága érdekében 
van szükség. Ha tehát ebben az esetben tökéletesen 
ártatlan emberek alkotmányos jogainak korlátozá-
sára egyes vezetők biztonsága érdekében, semmivel 
sem egyértelműbben megfogalmazott tényállás ke-
retében megfelel a szükségesség és arányosság köve-
telményeinek, akkor az erőszakot szenvedett áldozat 
további testi sértésektől történő megvédését szolgáló 
megelőző távoltartás sem lehet aránytalan.

Magam úgy ítélem meg, a köztársasági elnöki in-
dítvány téved abban a tekintetben, hogy az ideig-
lenes és a megelőző távoltartás olyan súlyú kény-
szerintézkedés lenne, amely feltétlenül megkíván-
ná a bűncselekmény alapos gyanújának meglétét és 
azáltal a Be.-ben történő szabályozást. Ezt igazolja 
az Alkotmánybíróság több döntése is, amely alkot-
mányosnak ítélt a mostanihoz hasonló súlyú, nem 
büntetőjogi korlátozásokat, mint például az említett 
65/2003. (XII. 18.) AB határozat a rendőrségi tör-

vény több intézkedése tekintetében. Azt gondolom, 
hogy ezeket a döntéseket a köztársasági elnöknek – 
még ha nem is ért egyet azokkal – figyelembe kel-
lett volna vennie hasonló jellegű korlátozások alkot-
mányosságának megítélésekor. Az államfő tehát az 
indítványban a kérdés szabályozásának egy másik, 
büntetőjogi alternatíváját várta volna el a törvénytől 
– anélkül egyébként, hogy a rendesbíróságok gya-
korlatának elemzésével igazolta volna ennek indo-
koltságát –, majd ennek a törvényhozó által tuda-
tosan elvetett kriminalizálásnak az alkotmányossági 
követelményeit kéri számon egy alapvetően köz-

igazgatási, illetve polgári eljárástól. 
ráadásul – önellentmondó módon 
– a törvény nem büntetőjogi meg-
oldásáról ki is jelenti, hogy az nem 
a legkevésbé korlátozó eszköz, mi-
közben az általa sugallt krimina-
lizálás lényegesen korlátozóbb lett 
volna.

szerencsére a köztársasági el-
nöknek ezt a felfogását az Alkot-
mánybíróság sem osztja. A többsé-
gi indokolás egyértelműen leszö-

gezi, hogy „a távoltartás jogintézményének – ahogy 
ezt a külföldi jogi megoldások is alátámasztják – he-
lye lehet a jogrendszerben a büntetőjog körén kívül 
is […], a családon belüli erőszak elleni fellépés indo-
kolt lehet olyan magatartások esetén, amelyek nem 
minősülnek bűncselekménynek, illetve szabálysér-
tésnek”.

osztotta viszont a többség az államfőnek azokat 
az aggályait, amelyek a törvénynek az erőszakra és 
a hozzátartozóra vonatkozó fogalommeghatározásai 
pontatlanságát, nehezen értelmezhetőségét, és ez-
zel az alkotmány 2. § (1) bekezdéséből kiolvasztható 
jogbizonytalanságot sértő jellegét állították. Az erő-
szakfogalommal az az elnök és az alkotmánybírósá-
gi többség problémája, hogy az az életet, a testi ép-
séget, a szexuális önrendelkezést súlyosan és közvet-
lenül veszélyeztető tevékenységek körénél tágabb, és 
magában foglalja a rendszeresen ismétlődő, például a 
méltóságot, a lelki egészséget veszélyeztető tevékeny-
ségeket akkor is, ha a veszélyeztetés vagy a mulasz-
tás nem súlyos és nem közvetlen. (A többségi indo-
kolás megjegyzi például, hogy a szexuális önrendel-
kezési jogot sértő mulasztás a törvény célját tekintve 
nem értelmezhető. A kérdés csak az, hogy akkor mi-
ért kell ezzel egyáltalán foglalkozni, hisz nyilván a 
jogalkalmazás során sem fog ilyen eset felmerülni.) 
A törvénynek a „pontosan megragadható személyi 
körön túllépő” (?) hozzátartozó-fogalma az alkot-
mánybírák szerint megoldhatatlan feladat elé állítja 
majd az elrendelő hatóságot. Csak az nem derül ki az 

A köztársAsági elnöki 
indítvány téved AbbAn 
A tekintetben, hogy Az 
ideiglenes és A megelôzô 
távoltArtás olyAn sú-
lyú kényszerintézkedés 
lenne, Amely feltétle-
nül megkívánná A bûn-
cselekmény AlApos gyA-

nújánAk meglétét.
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Alkotmánybíróság többségi indokolásából, hogy mire 
alapozzák ezt a feltételezésüket, ha egyszer semmi-
lyen jogalkalmazási gyakorlat nem áll rendelkezésük-
re. Az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatban kidolgo-
zott úgynevezett élő jog doktrínája értelmében nem 
feltételezés, hanem hosszabb időn keresztül folyta-
tott téves jogalkalmazói gyakorlat alapozza meg az 
alkotmányellenesség megállapítását. Mind Bragyo-
va András, mind kiss László különvéleménye helye-
sen mutat rá arra, hogy egy előzetes normakontrollra 
irányuló eljárásban majdani jogalkalmazási bizonyta-
lanságokra alkotmányellenességet alapozni egyet je-
lent azzal, amit az Alkotmánybíróság már a 16/1991. 
(IV. 20.) AB határozattól kezdődően igyekezett el-
kerülni, hogy tanácsadó vélemények adásával avat-
kozzon be a törvényalkotás folyamatába.

Az államfő a kifogásolt törvényi passzusokat a 
tulajdon védelmébe ütközőnek is minősítette, fi-
gyelmen kívül hagyva azt az alapvető kérdést, vajon 
a család védelme miért nem valósít meg olyan köz-
érdeket, amely igazolja a szabályozást. Ennek a ki-
fogásnak a vizsgálatára az Alkotmánybíróság – ko-
rábbi gyakorlata alapján – csak azért nem kerített 
sort, mert ha egy rendelkezés alkotmányellenességét 
az alkotmány valamely tétele alapján már megállapí-
totta, akkor az indítványban felhívott további alkot-
mányi rendelkezésekkel fennálló ellentétet már nem 
vizsgálja. Ennek némileg ellentmond, hogy az al-
kotmányellenesség megállapítása ebben az esetben is 
legalább három alkotmányos rendelkezésnek: a sze-
mélyi szabadságra (55. §), a mozgásszabadságra (58. 
§) és a magánszféra szabadságára (59. §) vonatko-
zóknak az alkotmány jogállamisági [2. § (1) bekez-
dés] és az alapjogok szükséges és arányos korlátozása 
követelménye [8. § (2) bekezdés] szemszögéből tör-
ténő vizsgálata történt meg.

Összefoglalva: ellentétesen az államfői és a több-
ségi alkotmánybírósági állásponttal, magam úgy 
gondolom, hogy a vizsgált törvényi szabályozás 
szükséges és arányos módon korlátozza az erőszakot 
elkövető mozgásszabadságát és tulajdonjogát (a sze-
mélyi szabadság korlátozása nem merül fel). Ugyan-
akkor kétségtelen, hogy az államfői indítványban ki-
fogásolt jogfogalmak – ha nem is értelmezhetetle-
nek, ahogy az indítvány állítja, de – bizonytalanok, 
amelyek nem könnyítették volna meg a jogalkalma-
zó dolgát, ugyanakkor a jogot szuverén módon ér-
telmező jogalkalmazók ennél nehezebb feladatok-
kal is megbirkózhattak volna. Ha pedig valaki, mint 
a köztársasági elnök, nem bízik a jogot alkalmaz-
ni hivatott szervek rátermettségében, akkor – az ál-
tala is elismert sürgős szabályozási cél érdekében és 
az állami szerveket terhelő együttműködési kötele-
zettség jegyében – néhány tanács kíséretében vissza-
küldhette volna a törvényt annak megalkotójához, és 
így néhány nap alatt megszülethetett volna a ponto-
sabb törvényszöveg. Az alkotmányossági vétóval és 
az annak nyomán született alkotmánybírósági dön-
téssel nemcsak törvényünk nincs, de az alkotmány-
bírák még abban sem segítették annak újraalkotását, 
hogy megmondták volna, ők milyen feltételekkel te-
kintenék arányosnak a távoltartással szükségképpen 
együtt járó alapjogkorlátozást. A jogalkotó bizony-
talanságát jelzi, hogy amikor az országgyűlés 2009. 
június 24-én (a lapzártánk előtti pillanatokban) meg-
szavazta a módosított törvényt, az mindössze abban 
különbözött az eredetitől, hogy az államfő és az Al-
kotmánybíróság által kifogásolt fogalmakat egysze-
rűen kihagyták belőle. Emiatt azután három jogvé-
dő szervezet – a Patent Egyesület, a stop-Férfierő-
szak Projekt és a NANE Egyesület – károsnak ítélte 
az új változatot (http://patent.org.hu).


