
F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  2 .  s z á M D ö N T é s  U Tá N  /  129

47/2009. ( I V.  21 . )  A B h Atá rozAt

Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, 
amelyek a köztisztviselőkről szóló 1992. évi XXI-
II. törvény (Ktv.) eskütételre vonatkozó rendelkezé-
seit támadták. A Ktv. 12. §-a szerint a köztisztvise-
lőknek kinevezésükkor meghatározott szövegű es-
küt kell tenniük, amelynek végén meggyőződésük 
szerint használhatják az „Isten engem úgy segéljen!” 
formulát. Az esküt szóban kell elmondani és írásban 
megerősíteni. Az indítványozók szerint mindez sér-
ti az alkotmány 60. §-ában foglalt gondolat és lelki-
ismeret szabadságát, mert a köztisztviselőt világné-
zeti meggyőződésének megvallására kényszeríti. Az 
egyik bejegyzett egyház képviselője azért támadta a 
Ktv.-t, mert nem biztosítja eskü helyett fogadalom 
letételét, holott az egyházuk tanítása csak ez utóbbit 
teszi lehetővé, így egyházuk tagjai nem létesíthet-
nek köztisztviselői jogviszonyt. Az ügy előadó bírá-
ja Holló András volt.

Az Alkotmánybíróság a nemzetközi gyakorla-
tot áttekintve megállapította, hogy az alkotmányos 
demokráciákban a közfeladat ellátására irányuló 
tisztségek betöltése előtti ünnepélyes nyilatkoza-
tok az államhoz való hűség és az alkotmányos rend 
tiszteletben tartásának követelményét juttatják ér-
vényre. Az ilyen nyilatkozatok önmagukban nem 
érintik a lelkiismereti és vallásszabadságot. Ennek 
megfelelően a Ktv. is csak annak kinyilvánításá-
ra kötelezi a köztisztviselőt, hogy a Magyar Köz-
társasághoz és népéhez hű lesz, valamint az alkot-
mányt és az alkotmányos jogszabályokat betartja. 
Tehát ez az ünnepélyes nyilatkozat elsődlegesen vi-
lági, alkotmányos célokat jelenít meg. Az eskü azt 
sem zárja ki, hogy azok a köztisztviselők, akik in-
tézményi változtatásokat támogatnak, a jogszabályi 
előírásokat tiszteletben tartva megjelenítsék meg-
győződésüket. Így önmagában a Ktv.-ben szereplő 
nyilatkozat megtétele nem korlátozza a lelkiisme-
reti és vallásszabadságot. Nem okoz alkotmányel-
lenességet az a rendelkezés sem, amely lehetővé te-
szi, hogy a köztisztviselő meggyőződése szerint az 
„Isten engem úgy segéljen” szövegrésszel zárja es-
küjét. Ez ugyanis nem része a kötelezően elmon-
dandó esküszövegnek, ezért senki sincs arra kény-
szerítve, hogy lelkiismereti, világnézeti meggyőző-

désével ellentétes nyilatkozatot tegyen, vagy akár 
csak megvallja azt.

Nem bizonyult meggyőzőnek az az indítványozói 
érvelés sem, amely a Ktv. alkotmányellenességét ar-
ra alapozta, hogy nincs lehetőség eskü helyett foga-
dalom letételére. Az Alkotmánybíróság ezzel össze-
függésben arra mutatott rá, hogy az „eskü”, „eskü-
szöm” szavak a mai magyar nyelvben szekularizált 
kifejezéssé váltak. Ezt támasztja alá, hogy a világ-
nézetileg semleges alkotmány is két esetben rendel-
kezik eskü letételéről (a köztársasági elnök és a kor-
mány tagjai esetében).

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor külön is meg-
vizsgálta, hogy nem okoz-e alkotmányellenességet 
olyan köztisztviselők esküre kötelezése, akiknek a 
vallása az eskütételt eleve kizárja. A vizsgálat ered-
ményeként a testület arra a megállapításra jutott, 
hogy a Ktv.-ben szereplő esküszöveg tartalmilag fo-
gadalomnak minősül, mert az „esküszöm” igének is-
tenségre való hivatkozás nélkül nincs világnézetre 
utaló jelentése. A Ktv. szerinti eskütétel nem vala-
mely vallási közösség belső életére, szertartásaira vo-
natkozik, hanem egy világi, állami ünnepélyes cere-
mónián való részvételre. Az alkotmány a törvény-
ben előírt eskütételi kötelezettséggel szemben azt a 
követelményt támasztja, hogy az egységes és semle-
ges szövegű legyen. Az Alkotmánybíróság megítélé-
se szerint a vizsgált szabályozás ennek a szempont-
nak megfelel, így az alkotmányellenesség megállapí-
tására vonatkozó indítványokat elutasította.

Ugyanakkor osztották az alkotmánybírák a köz-
tisztviselői eskü írásbeli rögzítésével és megőrzésé-
vel kapcsolatban megfogalmazott indítványozói ag-
gályt. A Ktv. ugyanis nem zárja ki egyértelműen, 
hogy nem kerülhet rögzítésre a köztisztviselőnek az 
eskü végén kinyilvánított vagy ki nem nyilvánított 
meggyőződése. Az Alkotmánybíróság azonban arra 
a megállapításra jutott, hogy a lelkiismereti és val-
lásszabadság elvébe, a személyes adatok védelméhez 
való jogba (a célhoz kötöttség elvébe) ütközne egy 
ilyen értelmezés. Ezért a testület határozata rendel-
kező részében alkotmányos követelményként rögzí-
tette, hogy az esküokmány nem tartalmazhat a köz-
tisztviselő lelkiismereti, illetve vallási meggyőződé-
sére utaló adatot.

Trócsányi László alkotmánybíró a határozathoz 

Az AlkotmányBíróság legutóBBI 
döntéseIBÔl
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párhuzamos indokolást csatolt, amelyben az „Isten 
engem úgy segéljen!” formulával kapcsolatban tett 
kiegészítéseket. Arra mutatott rá, hogy amennyiben 
az eskütevő a záradékot el kívánja mondani, úgy az 
szerves részévé válik az eskünek. Arra is felhívta a 
figyelmet, hogy ez a záradék is részben szekulari-
zálódott, és erős szimbólumnak tekinthető. Így an-
nak elmondásából vagy elhagyásából nem lehet kö-
vetkeztetni a vallási meggyőződésre.

Balogh Elemér más következtetésre jutott az in-
dítványok vizsgálatát követően, ezért a határozathoz 
különvéleményt fűzött. szerinte az Alkotmánybíró-
ságnak mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet kellett volna megállapítania amiatt, hogy 
a Ktv. nem teszi lehetővé az „eskü” mellett más al-
ternatív fogadalomtételi mód alkalmazását. Balogh 
Elemér osztotta bírótársai véleményét a tekintetben, 
hogy a köztisztviselői eskü világnézetileg semleges. 
Azonban hiányolta annak vizsgálatát, hogy az es-
kütétel tilalmát előíró vallásfelekezethez tartozó ál-
lampolgár számára milyen konfliktushelyzetet te-
remtenek a Ktv. szabályai. Az államnak az éssze-
rű lehetőségek legvégső határáig tartózkodnia kell 
attól, hogy olyan magatartásra kényszerítse az ál-
lampolgárt, amely ellentétben áll annak lelkiisme-
reti meggyőződésével. Az indítványban bemutatott 
konfliktus fel sem merülne, ha a törvényalkotó az 
állampolgársági törvényben foglaltakhoz hasonlóan 
a Ktv.-ben is biztosította volna az eskü helyett foga-
dalom letételét.

Bragyova András a többségi állásponttól eltérően 
úgy vélte, hogy az Alkotmánybíróságnak meg kel-
lett volna semmisítenie az eskü Ktv.-ben megállapí-
tott szövegében az „Isten engem úgy segéljen!” zára-
dékot. szerinte ez a rendelkezés azért alkotmányel-
lenes, mert az eskütevő valójában köteles választani 
a záradék elmondása vagy elhagyása között. További 
érve, hogy a Ktv. e szabálya a vallási intolerancia ta-
laján áll, vagyis a főszabály a záradékkal letett eskü, 
a kivétel az elhagyása. Ezzel a törvényhozó világo-
san kimondja, mit tart kívánatosnak, de megenge-
di az eltérést. Az állam világnézeti semlegességének 
az alkotmányban megkövetelt elve nem teszi lehe-
tővé a vallásos meggyőződés ilyen közvetett előny-
ben részesítését. Bragyova András szerint az „eskü-
szöm” ige használatának kötelező előírása szintén 
alkotmányellenes. Az alkotmánybíró azzal az indít-
ványozói kérelemmel is egyetértett, amely a 2001. 
évi XXXVI. törvény 102. § (8) bekezdését támadta. 
E jogszabályhely tette kötelezővé a köztisztviselők új 
szabályok szerinti újraesketését 2001-ben. Bragyova 
szerint e rendelkezésnek nem volt alkotmányos in-
doka, ezért azt visszamenőleges hatállyal meg kel-
lett volna semmisíteni.

53/2009. (V.  6 . )  A B h Atá rozAt

Az Országgyűlés a családon belüli erőszak vissza-
szorítása érdekében 2008. december 15-én törvényt 
fogadott el a hozzátartozók közötti erőszak miatt al-
kalmazható távoltartásról. A törvény ideiglenes elő-
zetes távoltartás címén lehetővé teszi, hogy a bán-
talmazót a rendőrség 72 órára a közösen használt 
ingatlan elhagyására kötelezze és a bántalmazott 
hozzátartozókkal való érintkezést megtiltsa. A bí-
róság ugyanezeket a korlátozásokat polgári nem pe-
res eljárásban előzetes távoltartás címén 30 napra is 
elrendelheti.

A köztársasági elnök a törvényt nem írta alá, ha-
nem alkotmányossági aggályok miatt kezdeményez-
te annak előzetes normakontrollját. Indítványában 
azt kifogásolta, hogy a törvény túlságosan tágan ha-
tározza meg az erőszak és a hozzátartozó fogalmát, 
ami a személyes szabadsághoz, a mozgásszabadság-
hoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához 
való jog aránytalan korlátozását eredményezi. Az 
ügy előadó bírája Holló András volt.

Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapí-
totta, hogy az előzetes távoltartás intézménye való-
ban korlátozza az indítványban megjelölt alapjogo-
kat, ezért e korlátozások csak akkor tekinthetők al-
kotmányosak, ha megfelelnek az alkotmány 8. § (2) 
bekezdéséből következő szükségesség és arányosság 
követelményének. A testület álláspontja szerint az 
alapjog-korlátozás törvényben meghatározott célja, 
nevezetesen a hozzátartozók közötti erőszak meg-
akadályozása, alkotmányos szempontból nem vitat-
ható. számos nemzetközi szervezet és egyezmény 
foglalkozik a családon belüli erőszakkal szembe-
ni fellépéssel, ami jelzi, hogy e probléma túlmutat a 
magánszférán, és felszámolása közüggyé vált. Ilyen 
esetben az államnak nem csupán lehetősége, hanem 
az alkotmányból levezethető kötelezettsége a beavat-
kozás. Az alkotmány 54. § (1) bekezdésében dekla-
rált élethez és emberi méltósághoz való jog érvénye-
sülésének biztosítása érdekében az államnak fel kell 
lépnie a családon belüli erőszakkal szemben.

Az alapjog-korlátozás szükségességének igazolá-
sa után az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy a 
törvény rendelkezései megfelelnek-e az arányosság 
követelményének. A testület az indítványban foglal-
taknak megfelelően elsősorban arra fókuszált, hogy 
az erőszak és a hozzátartozó törvényben meghatáro-
zott fogalma nem enged-e túl tág, az elérendő célon 
kívül eső beavatkozási lehetőséget. A törvény 1. § (1) 
bekezdése szerint hozzátartozók közötti erőszaknak 
minősül a „bántalmazó által a bántalmazott sérel-
mére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexu-
ális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és 
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lelki egészséget súlyosan és közvetlenül, vagy rend-
szeresen, ismétlődő jelleggel veszélyeztető tevékeny-
ség vagy mulasztás”. Az Alkotmánybíróság megíté-
lése szerint a súlyosan és közvetlenül veszélyeztető 
tevékenység esetében az alapjog-korlátozással is já-
ró távoltartás alkalmazása alkotmányosan nem kifo-
gásolható. A törvény azonban ennél tágabban hatá-
rozza meg az erőszak fogalmát. Így a rendszeresen 
és ismétlődő jelleggel történő veszélyeztetés, annak 
súlyosságától és közvetlenségétől függetlenül is erő-
szaknak minősül, ami aránytalan alapjog-korláto-
zást eredményezhet.

Az erőszak definíciójának másik problémás pont-
ja a mulasztás mint erőszakos magatartás megjelö-
lése. Ez önmagában elfogadható lenne, hiszen pél-
dául a gondozás elmaradása eredményezheti az erő-
szakkal egyenértékű olyan helyzetek kialakulását, 
amelyek hatósági fellépést igényelnek. Ugyanakkor 
a törvény erőszakfogalma a mulasztást valamennyi 
ott felsorolt tevékenységhez, így a szexuális önren-
delkezéshez is hozzákapcsolja, ami az alkotmány-
bírák megítélése szerint nem értelmezhető, és ezért 
sérti az alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő jog-
biztonság elvét. Az Alkotmánybíróság hangsúlyoz-
ta, hogy a világos, érthető, a jogalkalmazás számá-
ra felismerhető normatartalom különösen fontos, ha 
a normaszöveg alapjogot korlátoz. Az erőszak fogal-
ma azért különösen lényeges a törvény alkalmazá-
sa szempontjából, mert ez jelöli ki azokat az élet-
helyzeteket, amelyekben a magánszféra védelmének 
hagyományos elveit áttörve lehetővé válik az állami 
beavatkozás.

Hasonlóképpen alkotmányellenesnek bizonyult a 
törvény hozzátartozó-fogalma is. A Polgári törvény-
könyvben meghatározott hozzátartozókon felül a 
törvény alkalmazásakor ide kell sorolni a volt házas-
társat, a volt jegyest, a gondnokot, a gondnokoltat, 
a gyámot, a gyámoltat, továbbá az együttélés nélkül 
bensőséges kapcsolatban álló személyt is e kapcso-
lat fennállása alatt vagy után. Az Alkotmánybíróság 
megítélése szerint a hozzátartozó fogalmának a csa-
ládon túli kiterjesztése önmagában nem alkotmány-
ellenes, ha az összhangban van a törvény céljával, s 
e cél csak így valósítható meg. A cél ez esetben az 
együttélés során kialakult, erőszakba torkolló konf-
liktusokkal szembeni fellépés. A vizsgált jogszabály-
hely alapján azonban akkor is fel lehet lépni a bán-
talmazóval szemben és őt a közösen használt ingat-
lan elhagyására lehet kötelezni, ha együttélésről már 
nincs szó. Így a lakás tulajdonosát akkor is kötelez-
ni lehetne saját ingatlana elhagyására, ha az időle-
gesen befogadott, de vele együtt nem élő személlyel 
szemben valósítja meg a törvény szerinti erőszakot. 
Mindez a saját lakásban való tartózkodás és a tar-

tózkodási hely szabad megválasztása jogának olyan 
korlátozását eredményezi, amely nincs összhangban 
a törvény céljával, és visszaélésszerű alkalmazás-
ra nyújt lehetőséget. Ennek veszélyét tovább növeli, 
hogy e túlságosan tág hozzátartozói kört a törvény 
eljáráskezdeményezési joggal is felruházza.

A köztársasági elnök által kifogásolt jogszabály-
helyek vizsgálatát követően az Alkotmánybíróság 
végül arra a megállapításra jutott, hogy a túlságo-
san tág fogalommeghatározások a fent vázolt okok 
miatt az alkotmány 8. § (2) bekezdését sértő, arány-
talan alapjog-korlátozást eredményeznek, ezért ki-
mondta a törvény alkotmányellenességét.

Bragyova András nem értett egyet a törvény ér-
telmező rendelkezéseinek alkotmányellenessé nyil-
vánításával, ezért a határozathoz különvéleményt 
csatolt. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
alapjog-korlátozás aránytalanságának kimutatásá-
hoz részletes tartalmi vizsgálat lett volna szükséges. 
Azonban e mélyebb vizsgálat nélkül is megállapít-
ható, hogy a hozzátartozó-fogalom túlzottan szé-
les körére alapított érv tartalmilag nem igazolha-
tó. Az alkotmánybíró meglátása szerint inkább az 
lenne alkotmányellenes, ha a törvény csak a „hoz-
zátartozók” bántalmazását tiltaná. Bragyova And-
rás nem értett egyet azzal az érveléssel sem, amely 
nem vitatja a törvény tartalmi alkotmányosságát in 
abstracto, de lehetségesnek tartja, hogy az alkalma-
zása in concreto aránytalan alapjog-korlátozáshoz ve-
zethet. Ez az érv szerinte csak akkor állja meg a he-
lyét az absztrakt normakontroll keretei között, ha az 
alapjogsérelem a jogszabályból szükségszerűen kö-
vetkezik. Ez esetben figyelembe kellett volna venni, 
hogy az eljáró rendőr számára a rendőrségről szó-
ló törvény kötelezővé teszi az intézkedés arányossá-
gának vizsgálatát. Bragyova András továbbá azt is 
vitatta, hogy pusztán a jogbizonytalanság arányta-
lanná tehet-e egy különben arányos alapjog-korláto-
zást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy jogi fo-
galom meghatározottsága vagy meghatározatlansá-
ga mindig viszonylagos. Ezért az ilyen fogalmakat 
tartalmazó törvények alkotmányossága a szabályo-
zás kontextusában vizsgálandó. Márpedig a távol-
tartási törvény esetében aligha kerülhető el a hatá-
rozatlan jogfogalmak alkalmazása, tekintettel arra, 
hogy veszélyek megelőzéséről van szó. A megfele-
lő jogalkalmazáshoz a törvény világos szempontokat 
ad a hatóságok számára.

Kiss László alkotmánybíró szintén különvéle-
ményt csatolt a határozathoz. Ebben arra hívta fel 
a figyelmet, hogy előzetes normakontroll eljárás-
ban alkotmányellenesség kimondására csak egészen 
szélsőséges esetekben kerülhet sor a normavilágos-
ság sérelmére való hivatkozással. Ennek oka a ha-
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talommegosztás elvében keresendő, közelebbről ab-
ban, hogyan oszlanak meg az értelmezési hatáskörök 
a jogalkotó, a hatósági jogalkalmazó, a rendesbírósá-
gok és az Alkotmánybíróság között. A jogalkotó ál-
tal megfogalmazott normaszöveget a jogalkalmazás 
során eljáró szervek szükség szerint korrigálják. Vég-
ső soron az alkotmány alatti normák értelmét a ren-
desbíróságok állapítják meg. Tehát normavilágosság 
sérelmére alapozva csak akkor mondható ki az al-
kotmányellenesség, ha a szokásos értelmezési mód-
szerekkel nem valószínűsíthető a vizsgált norma tar-
talmának feltárása. Ez esetben a támadott törvény-
helyek nem ilyen kirívóan határozatlanok.

Kiss László szerint az Alkotmánybíróság nem 
vizsgálta kellő mélységben az arányosság kérdését 
sem. Jelen ügyben a bántalmazottak élethez és em-
beri méltósághoz, testi-lelki integritáshoz való jogá-
val áll szemben a bántalmazónak a tartózkodási hely 
szabad megválasztásához és a mozgásszabadsághoz 
való jogával. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kor-
látozás viszonylag szűk körű, rövid idejű és kellő al-
kotmányos garanciákkal övezett. Mindezekre figye-
lemmel Kiss László szerint a törvény által okozott 
alapjog-korlátozás nem tekinthető aránytalannak.

538/g/2006. A B V égzés

A Legfelsőbb Bíróság elnöke absztrakt alkotmány-
értelmezésre irányuló indítványt nyújtott be az Al-
kotmánybírósághoz. Ebben a szabad véleménynyil-
vánításhoz (alkotmány 61. §), az emberi méltóság-
hoz [54. § (1) bekezdés] és a jó hírnévhez való jog 
[59. § (1) bekezdés] egymásra tekintettel történő ér-
telmezését kérte a testülettől. Ezen értelmezés ered-
ményeként a főbíró a véleményszabadság külső kor-
látaira vonatkozó számos kérdésre várt választ. Az 
indítványban alapvetően két alkotmányjogi problé-
ma fogalmazódott meg: egyrészt a gyűlöletbeszéd, 
másrészt a bírákkal szembeni véleménynyilvánítás 
alkotmányos korlátainak kérdése.

Az Alkotmánybíróság a szokott módon először 
az indítvány érdemi vizsgálatra való alkalmasságáról 
döntött. A testület állandó gyakorlata szerint abszt-
rakt alkotmányértelmezésre csak az alábbi feltéte-

lek fennállása esetén kerülhet sor: a) az indítvány az 
alkotmánybírósági törvényben felsorolt személyektől 
vagy szervektől származik; b) nem általánosságban, 
hanem valamely konkrét alkotmányjogi probléma 
aspektusából kezdeményezi az alkotmány ugyan-
csak konkrétan megjelölt rendelkezésének értelme-
zését; c) az adott alkotmányjogi probléma közvetle-
nül – más jogszabály közbejötte nélkül – levezethe-
tő az alkotmányból.

Bár a Legfelsőbb Bíróság elnökét a törvény feljo-
gosítja alkotmányértelmezés kezdeményezésére, in-
dítványa mégsem bizonyult érdemi elbírálásra alkal-
masnak, az ugyanis nem egy konkrét alkotmányjogi 
vita megoldására irányult. Az alkotmánybírák emlé-
keztettek arra, hogy az alkotmányértelmezés legfon-
tosabb korlátja, hogy gyakorlása révén nem vehető át 
más szervek hatásköre. Ez a követelmény különösen 
hangsúlyos alapjogokkal foglalkozó absztrakt alkot-
mányértelmezési kérdések elbírálásakor. Az alapjo-
gokat ugyanis elsősorban a törvényhozó feladata al-
kotmányosan védeni és szükség esetén korlátozni. 
Az alapjogok korlátozhatóságáról szóló állásfoglalás 
tehát alkotmányértelmezési eljárásban szükségkép-
pen a törvényhozó mérlegelésének elvételét jelente-
né. Jogpolitikai döntések meghozatala nem tartozik 
az Alkotmánybíróság feladatkörébe. Így a vélemény-
szabadság alkotmányos korlátainak meghatározására 
irányuló indítvány nem felel meg a konkrétság kö-
vetelményének. E kérdések megválaszolása lényegé-
ben még létre sem jött törvények tartalmának elbí-
rálását, egyfajta hipotetikus normakontrollt kívánna. 
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az in-
dítványt visszautasította.

Kovács Péter alkotmánybíró a határozat indoko-
lását több gondolattal kiegészítette. Párhuzamos in-
dokolásában arra mutatott rá, hogy az indítvány ér-
telmezésében a hazai bírói gyakorlat és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága gyakorlata között van disz-
harmónia. Véleménye szerint a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke által felvetett dilemmák orvoslásához a jog-
alkalmazónak kell újragondolnia, hogy helyesen ér-
telmezte-e az Alkotmánybíróság és az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságának e tárgyban kibontakozta-
tott joggyakorlatát.

Enyedi Krisztián


