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A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (a to-
vábbiakban: EJEB) angol nyelvű ítéleteit olvasván 
gyakran találkozhatunk a margin of appreciation fo-
galmával abban a kontextusban, hogy milyen mérté-
kű szabadság illeti meg az államot az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében (a továbbiakban: Egyez-
mény) biztosított jogok korlátozásában.1 A margin of 
appreciation kifejezést többnyire „mérlegelési jogkör-
nek” fordítják,2 az azonban nem a hazai fogalmaink-
nak megfelelő „mérlegelési jogkör” jelentést hordoz-
za. Az, hogy az Alkotmánybíróság szóhasználatában 
„mérlegelési lehetőségként” is szerepel,3 és hogy a jog-
irodalmi szerzők számos további el-
nevezést is használnak,4 érzékelte-
ti, hogy a két jelenség nem azonos. 
A „mérlegelési jogkör” fordí-
tás dominanciája pedig jelzi, hogy 
konceptuális bizonytalanság van a 
strasbourgi fogalom tartalmával és 
a mérlegelési jogkörhöz fűződő vi-
szonyával kapcsolatban.

Legjobban talán a „mérlegelési 
mozgástér” fordítás fejezi ki a 
margin of appreciation tartalmát, 
ahol is a „mérlegelési” jelző a kon-
cepció használatának kontextusára utal, a „mozgás-
tér” pedig plasztikusan kifejezi, hogy változó széles-
ségű szabad mérlegelési tartományról van szó. Ezért 
a továbbiakban következetesen ezt az elnevezést 
fogom használni, azt tűzve célul, hogy világossá te-
gyem a mérlegelési mozgástér és a mérlegelési jog-
kör különbségét, meghatározzam a két jelenség egy-
máshoz fű ződő viszonyát, és mindezek alapján le-
vonjam a releváns következtetéseket a mérlegelési 
jogkörben hozott közigazgatási határozatok bírósá-
gi felülvizsgálata szempontjából.

a hazai bÍrÓsÁgok szerepe

Kérdésként merülhet fel a hazai bírákban, hogy mi-
ként érintheti őket egy nemzetközi bíróság által ki-
fejlesztett és alkalmazott koncepció, mi szükségük 
lehet arra a hazai bíróságokon, magyar jogszabályok 

alapján végzett ítélkezési tevékenységükben. Nincs 
ugyanis olyan hazai jogi norma, amely expressis verbis 
előírná számukra az EJEB esetjoga és az abból le-
vezethető értelmezési elvek, doktrínák fi gyelembe-
vételét saját eljárásukban. A nemzetközi szerző-
désekkel kapcsolatos eljárásokról szóló 2005. évi L. 
törvény ugyan kimondja, hogy a nemzetközi szerző-
dések értelmezése során az azokkal kapcsolatos jog-
viták eldöntésére joghatósággal rendelkező szerv 
(tehát jelen esetben az EJEB) döntéseit is fi gyelem-
be kell venni.5 Azonban erre az lehet egyes bírák vá-
lasza, hogy nem az Egyezményt, hanem – ha annak 

fényében is, de – a hazai jogot ér-
telmezik, és az EJEB esetjoga a 
2005. évi törvény értelmében egyéb-
ként is csak egy a fi gyelembe veen-
dő szempontok között. Mivel nem 
szabad alábecsülni e megközelítés 
elterjedtségét a hazai bíráskodás-
ban,6 alaposabban kell indokolni, 
hogy miért van szükség a strasbourgi 
esetjog és az abból következő értel-
mezési doktrína fi gyelembevételé-
re a hazai bírósági eljárásokban.

A strasbourgi koncepciók hazai 
bírósági alkalmazásának szükségessége a 2005. évi 
L. törvényen túl az Egyezményből, az EJEB esetjo-
gából, az Alaptörvényből7 és az Alkotmánybíróság 
gyakorlatából is levezethető. Ezenkívül – bár ez a 
bírák számára nyilván kevésbé jelentős érv – a jog-
tudomány álláspontja is egységes e kérdésben. Fon-
tosabb lehet szá mukra, hogy az EJEB számos ügy-
ben kinyilvánította, hogy elsődlegesen a hazai bíró-
ságok feladata az Egyezmény kikényszerítése,8 mivel 
az EJEB eljárásnak feltétele a hazai jogorvoslatok ki-
merítése.9 A strasbourgi fórum szubszidiaritása olyan 
fontos elv, hogy azt a 15. Kiegészítő Jegyzőkönyv be 
is emelte az Egyezménybe.10 Elsődlegesen tehát a 
hazai bíróságok feladata, hogy biztosítsák az Egyez-
ményben foglalt jogokat, és ezen belül a közigazga-
tási bíróságok fel adata az, hogy kiszűrjék az Egyez-
ménybe ütköző egye di közigazgatási aktusokat. A 
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata 
során tehát nemcsak azt kell vizsgálniuk, hogy a ke-
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resettel támadott döntések megfelelnek-e a hazai jog-
szabályoknak, ha nem azt is, hogy azok megfelelnek-e 
az Egyezménynek. Az Egyezményt pedig az EJEB 
esetjoga értelmezi és teszi „élő eszközzé” a változó 
társadalmi és politikai viszonyok közepette, ezért az 
EJEB dön téseiben foglaltakat is fi gyelembe kell ven-
niük, a strasbourgi esetjog által kidolgozott mérle-
gelési mozgástér doktrínára11 is kiterjedően.12 A hazai 
bíróságok e kötelezettsége abból következik, hogy 
Magyarország csatlakozott az Európa Tanácshoz és 
az annak égisze alatt elfogadott Egyezményhez.13 
Törvény általi kihirdetéssel az Egyezmény a hazai 
jog részévé vált, a jogforrási hierarchiában az alkot-
mány (Alaptörvény) és a törvények közötti szinten,14 
de „nemzetközi szerződés” természetét nem veszí-
tette el. Ezért ahol a hazai bíróság az alkalmazandó 
jogszabály szintjén észlel egyezménysértést, ott al-
kotmánybírósági eljárást kell kezdeményeznie a belső 
jog és a nemzetközi szerződés közötti ellentét felol-
dása érdekében.15 Ahol azonban csak a közigaz gatási 
szerv jogszabály-értelmezésében vagy mérlegelésé-
ben jelentkezik az egyezménysér-
tés, azt a közigazgatási bíróság 
maga kor rigálhatja kasszációs vagy 
reformatórius jogkörében. Miután 
Magyarország kötelezettségvál-
lalásának megfelelően az alkot-
mány sem lehet ellentétes az 
Egyezménnyel, nincs érdemi je-
lentősége, hogy az átültetett 
Egyezmény technikailag az al-
kotmány alatt áll a hazai jogfor-
rási hierarchiában, alkalmazását 
ugyanis nem előzi meg az Alaptörvény és az arra 
vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlat, hanem köz-
vetlenül lehet hivatkozni rá és az EJEB esetjogára 
a rendes bírósági ítélkezésében. 

Az Európa Tanács felállításával és az Egyezmény 
elfogadásával az emberi jogok, a demokrácia és a jog 
uralma (rule of law) védelmét célzó kozmopolita jog-
rend jött létre Európában, melynek elsődleges őrei a 
nemzeti bíróságok, az EJEB csak szubszidiárius sze-
repet tölt be az emberi jogok védelmében. A hazai 
bíróságok Egyezménnyel kapcsolatos joggyakorlata 
hatást gyakorol az EJEB – és azon keresztül a többi 
tagállam – gyakorlatára, és a strasbourgi bírósággal 
folytatott dialógusuk az egyik motorja az európai 
kozmopolita jogrend fejlődésének.16 Ezért fontos, 
hogy a rendes bíróságok ítélkezésükben fi gyelembe 
vegyék az Egyezmény alkalmazása szempontjából 
kulcsfontosságú tényezőket, mint amilyen a mérle-
gelési mozgástér doktrínája. Így a közigazgatási bí-
róságok – az EJEB-hez fordulást megelőzően köte-

lezően kimerítendő hazai jogorvoslati fórumként – 
már maguk is a strasbourgi szempontrendszer szerint 
mérik az állami (közigazgatási) aktus „igazolhatósá-
gát”, erősítve ezzel a bírói hatalom pozícióját az ál-
lamhatalmi ágak rendszerében, és növelve annak esé-
lyét (ez presztízskérdés lehet), hogy döntésük meg 
fog felelni Strasbourgban. Ha az EJEB korábbi dön-
téseitől eltérően értelmezik az Egyezmény rendelke-
zéseit, akkor erre vonatkozó álláspontjuk határozott 
kifejtése – mely szintén a strasbourgi kritériumrend-
szer ismeretét és alkalmazását feltételezi – válaszra 
készteti a strasbourgi bíróságot, amivel hozzájárul-
hatnak az európai jogrend fejlődéséhez.

Mindezek alapján nem lehet kérdés, hogy a stras-
bourgi esetjognak és az abban kifejlesztett elveknek és 
doktrínáknak (köztük a mérlegelési mozgás  tér dok-
trínának is) szerepe kell, hogy legyen a hazai közigaz-
gatási bíráskodásban, amikor a felülvizsgálat tárgya 
olyan aktus, amely meghozatala során a közigazgatá-
si szerv a vonatkozó jogszabályok értelmében mérle-
gelhetett.

Ezért azt kell megvizsgálnunk, 
hogy mi a mérlegelési mozgástér 
a mérlegelési jogkörhöz képest, és 
hogyan kapcsolható be a mérlege-
lési jogkörben hozott közigazga-
tási határozatok bírósági felülvizs-
gálatába. Mivel a mérlegelési moz-
gásteret gyakran mérlegelési 
jogkörnek, illetve olykor diszkré-
ciónak is fordítják, fontos kitérni 
e fogalmak közötti különbségek-
re.

a mÉrlegelÉsi jogkÖr 
koncepciÓja

A mérlegelési jogkör a közigazgatási szerv jogsza-
bályon alapuló jogosultsága arra, hogy mérlegelje a 
jogalkotó által meghatározott döntési lehetősége -
ket,17 vagy a jogalkotó által meghatározott mérlege-
lési szempontok szerint döntsön,18 illetve jogszabá-
lyi felhatalmazás alapján maga határozza meg a dön-
tése során releváns mérlegelési szempontokat. A 
mérlegelési jogkörben hozott határozatban számot 
kell adni a fi gyelembe vett mérlegelési szempontok-
ról, mégpedig úgy, hogy a határozat indokolásából 
kitűnjék a mérlegelés okszerűsége.19 Az ilyen hatá-
rozatot a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. §-a ér-
telmében akkor tekintheti jogszerűnek, „ha a köz-
igazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az 

a strasbourgi fÓrum szub-
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eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés szempontjai 
megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizo-
nyítékok mérlegelésének okszerűsége kitűnik”.

A mérlegelési jogkörben hozott határozattól meg 
kell különböztetni a diszkrecionális jogkörben hozott 
hatósági döntést. Az ilyen döntés is jogszabályi fel-
hatalmazáson alapul, azonban nincsenek a mérlege-
lési jogkörhöz hasonló kötöttségei, hanem szabad be-
látáson alapul, és bíróság által sem felülvizsgálható.

Ehhez kapcsolódó tudnivaló, hogy az EJEB angol 
nyelvű ítéleteiben vagy az angol nyelvű szakiroda-
lomban szereplő discretion (diszkréció) illetve dis-
cretionary powers (diszkrecionális hatalmak) kifejezé-
sek nem a hazai fogalmaink szerinti diszkrecio nális 
jogkört jelentik. Tartalma in  kább olyan mérlegelési 
lehetőségként ragadható meg, ami nem feltétlenül 
jogszabályon (hanem esetleg egy 
felettes szerv engedélyén) alapul, 
és amibe mind a kötött (ahol meg 
vannak határozva a döntési alter-
natívák vagy szempon tok), mind 
a szabad (ahol teljesen szabadon 
van engedve a döntéshozó) mérle-
gelés beletartozik.20 Diszkrecio-
nális jogkörök napjainkban már 
csak ritkán, leginkább háborús és 
egyéb rendkívüli helyzetekben 
vannak, ugyanis jogállami keretek között értelem-
szerűen nem jellemző az előfordulásuk.21

Meg kell jegyezni azt is, hogy ahol az angol nyel-
vű szakirodalomban az administrative discretion (köz-
igazgatási diszkréció) fogalmat olvassuk, azon csakis 
a közigazgatási hatóságokat megillető mérlegelési 
jogkört értjük, bele nem értve itt a „diszkréció” fo-
galmába a diszkrecionális jogkört, mert az – mint 
említettük – jogállami keretek között normál hely-
zetben gyakorlatilag nem létezik. Garlicki azzal ma-
gyarázza a közigazgatási diszkréciót, hogy engedni 
kell a közigazgatás hatékony működését, de a tör-
vényhozó és a bírói hatalomnak ellenőriznie kell az 
önkényes és visszaélésszerű hatalomgyakorlás meg-
előzése érdekében. A bírósági felülvizsgálatnak Gar-
licki szerint a jogszerűségre és az arányosságra kell 
kiterjednie.22 

Végül meg kell jegyezni, hogy a mérlegelési moz-
gástér azért nem azonos a mérlegelési jogkörrel, mert 
nem jogszabályon, hanem jogalkalmazói belátáson 
(az EJEB döntésén) alapul, és nem csak a közigaz-
gatási, hanem valamennyi állami aktusra vonatkoz-
tathat. Mérlegelési jogkörként való fordítása tehát 
téves. A mérlegelési mozgástér továbbá a diszkréció 
fogalmával sem azonos, hiszen a strasbourgi diszk-
réció kategóriának csak egyik válfaját képezi.

az arÁnyossÁgi vizsgÁlat 
kÖvetelmÉnye

Garlicki tétele szerint a mérlegelési jogkörben hozott 
határozatok bírósági felülvizsgálatának a jogszerű-
ség és arányosság követelményére kell kiterjednie. 
Azonban az arányosság követelménye nem jelenik 
meg a hazai eljárásjog által előírt szempontként. E 
felülvizsgálat tárgya ugyanis a Pp. 339. § (1) bekez-
dése értelmében kizárólag a határozat jogszerűségé-
nek vizsgálata. Ez alapján kérdésként merülhet fel, 
hogy mi helye az arányossági vizsgálatnak a közigaz-
gatási határozatok bírósági felülvizsgálatában. Az 
arányosság követelménye az EJEB esetjogából kö-
vetkezik, és közigazgatási jogi kontextusban az 
Egyezmény által védett emberi jogokat korlátozó köz-

igazgatási aktusokra vonatkozik.
Az arányossági elv igen fontos 

tényező az Egyezmény értelme-
zésében. Legg olyan jogi doktrí-
naként tekint az arányosságra, 
amely az emberi jogok határainak 
meghatározására, vagyis annak 
felügyeletére szolgál, hogy csak 
igazolt esetekben és csak a szük-
séges mértékig kerüljön sor a jogok 
korlátozására.23 Az EJEB a Soe-

ring-ügyben kimondta (és több más ügyben is meg-
erősítette), hogy „az Egyezmény egészében benne rejlik 
a helyes egyensúly (fair balance) keresése a közösség álta-
lános érdekéből fakadó igények és az egyén alapvető jo-
gainak védelméből fakadó követelmények között”.24 Az 
ilyen egyensúly megtalálása pedig szükségszerűen 
megköveteli az arányossági vizsgálatot. Az arányos-
ság követelménye evidens mindazokon a területeken, 
amelyeken az Egyezmény kifejezetten megengedi az 
adott jog korlátozását. Ilyenek a 8–11. cikkek szerin-
ti jogok, amelyekre vonatkozóan az adott cikk má-
sodik bekezdése kimondja, hogy e jogok korlátozha-
tók „demokratikus társadalomban fennálló szüksé-
gesség esetén”, a felsorolt legitim célok valamelyikének 
elérése érdekében. A demokratikus társadalomban 
fennálló szükségesség formuláját a Bíróság többnyi-
re úgy értelmezi, hogy a korlátozásnak „arányosnak 
kell lennie az elérendő célhoz képest”,25 a „szüksé-
gesség” alatt pedig gyakran (kontextustól függően) 
a „nyomós társadalmi szükségletet” érti.26 Az eszköz 
és cél viszonyában olykor az „ésszerű arányossági kap-
csolat az alkalmazott eszközök és az elérni kívánt cél 
között” formula is megjelenik az EJEB ítéleteiben.27 
Szigorúbb jogvédelmet igénylő esetekben találkoz-
hatunk például a „feltétlenül szükséges”, a „szigorú 
arányossági vizsgálat”, „a helyzet szükségében kény-

ahol azonban csak a kÖz-
igazgatÁsi szerv jogsza-
bÁly-ÉrtelmezÉsÉben vagy 
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szerűen megkövetelt” mércéivel. Gyengébb védelmet 
igénylő esetekben pedig például a „nyilvánvaló ész-
szerűtlenség hiánya” mércéjével. A lényeg azonban 
mindig az, hogy helyes egyensúly alakuljon ki az egy-
mással szemben álló egyéni és közösségi érdekek kö-
zött.28 Az arányossági vizsgálatnak olyan jogok ese-
tén is szerepe van, amelyekre vonatkozóan az Egyez-
mény kifejezetten nem tartalmaz korlátozhatóságot, 
azonban azt az EJEB esetjoga értelmében bele kell 
érteni az Egyezménybe. Az arányossági vizsgálat az 
Egyezménybeli jogok biztosításának mint a tagálla-
mot terhelő pozitív kötelezettségnek a fennállása kap-
csán is szerepet nyer.29

Az EJEB a korlátozható jogokkal kapcsolatban 
rendre elvégzi azt a többlépcsős tesztet, amelyhez az 
arányosság vizsgálata is tartozik,30 és ezt a nemzeti 
bíróságoktól is megköveteli.31 A jogkorlátozási teszt 
a 8–11. cikkekben biztosított jogokkal kapcsolatban 
nyert kidolgozást, azonban az érdemét tekintve át-
terjedt más korlátozható jogokra is, így – az adott 
jogok specifi kumainak fi gyelembevételével – általá-
nosnak tekinthető.

Az adott jog korlátozásának igazoltságát kereső 
többlépcsős teszt32 elvégzése során azt kell vizsgál-
ni, hogy (1) a – meghatározott formai és minőségi 
kö vetelményeknek megfelelő33 – nemzeti jogszabály-
ok szerint jogszerű-e a korlátozás,34 (2) az az Egyez-
mény által elismert valamely legitim célt szolgál-e,35 
és (3) szükséges-e egy demokratikus társadalomban.36 
Ha a korlátozás megfelel valamennyi követelmény-
nek, akkor igazoltnak tekinthető, tehát nem valósít 
meg egyezménysértést. Ha azonban akárcsak egyet-
len követelménynek nem felel meg, az Egyezmény-
ben biztosított jog sérül.

A jogkorlátozási teszt utolsó eleme, a demokrati-
kus társadalomban fennálló szükségesség vizsgálata 
két részre bontható: a szükségesség és az arányosság 
tesztjére. A szűkebb értelemben vett szükségességi 
teszt a korlátozás eszközére vonatkozik, és egyrészt 
arra keresi a választ, hogy az adott jog korlátozásá-
nak eszköze egyáltalán alkalmas-e a legitim cél el-
érésére (racionalitás tesztje), és valóban szükség van-e 
az alkalmazott korlátozásra az elérendő legitim cél 
érdekében, vagy rendelkezésre állnak kevésbé korlá-
tozó eszközök is. Ha egy korlátozás megbukik a szük-
ségesség tesztjén, az EJEB általában úgy fogalmaz, 
hogy nem voltak relevánsak és/vagy elegendők 
(relevant and/or suffi  cient) az állam (illetve az államot 
képviselő kormány) által felhozott indokok a korlá-
tozás igazolásához.

Az arányosság fogalma nem jelenik meg az Egyez-
ményben, azt a Bíróság esetjoga tette a szélesebb ér-
telemben vett szükségességi teszt részévé. Az ará-

nyossági teszt a korlátozás hatását vizsgálja,37 és annak 
megállapítására irányul, hogy megvalósult-e az érin-
tett érdekek (hol egymással ütköző magánérdekek, 
hol magánérdek és közérdek) közötti „helyes egyen-
súly” (fair balance).

Annak érdekében, hogy az Egyezmény által vé-
dett jogokat korlátozó közigazgatási határozatokat 
felülvizsgáló bíróságok megfeleljenek az Egyezmény-
ből fakadó elvárásoknak, nekik is el kell végezniük a 
jogkorlátozási tesztet. Ezek közül a jogszerűség vizs-
gálata nem jelent többletfeladatot a hazai jogszabá-
lyok által előírtakhoz képest, hiszen a bírósági felül-
vizsgálat a Pp. értelmében eleve a hazai jogszabá-
lyoknak való megfelelést célozza.38 A legitim cél 
vizsgálata már többletfeladat, mert meg kell nézni, 
hogy az Egyezményben az adott jognál megjelölt va-
lamely legitim cél fennáll-e a jogba való beavatkozás 
hátterében. Ha igenlő a válasz, akkor tovább kell men-
nie a vizsgálatnak, és ellenőrizni kell azt is, hogy az 
adott legitim cél elérésére alkalmas volt-e az igény-
be vett eszköz, a cél elérése érdekében valóban szük-
ség volt-e rá, és „helyes egyensúlyt” állítottak-e az 
Egyezményben védett jog és a korlátozás indokát ké-
pező másik jog vagy legitim közérdek között. Ameny-
nyiben a közigazgatási bíró jogszabályi szinten ész-
lel értelmezést nem engedő „illegitim” célt vagy az 
érintett érdekek és jogok között felborult egyensúlyt, 
akkor az Alkotmánybírósághoz kell fordulnia tisz-
tázásért. Ha pedig a közigazgatási hatóság mérlege-
lésében észlel meg nem felelést, akkor meg kell álla-
pítania, hogy a mérlegelés nem volt „okszerű”, és erre 
tekintettel a Pp. 339/B. §-a értelmében nem lehet 
azt jogszerűnek sem tekinteni. Az arányosság stras-
bourgi esetjogból fakadó követelménye tehát ekként, 
a mérlegelés okszerűségének mércéjéhez kapcsolód-
va tagozódik be a mérlegelési jogkörben hozott köz-
igazgatási határozatok jogszerűségének felülvizsgá-
latába.

a mÉrlegelÉsi mozgÁstÉr 
koncepciÓja

A mérlegelési mozgástér az EJEB által az Egyez-
ményben részes államoknak engedett szabadság 
abban, hogy a helyi viszonyok között megítéljék, ho-
gyan lehet az Egyezményben védett jogokat korlá-
tozni a köz vagy mások jogainak védelme érdekében, 
illetve hogy fennáll-e valamely jog biztosításának po-
zitív kötelezettsége, és ha igen, milyen eszközt szük-
séges alkalmazni e kötelezettség teljesítésére.

A mérlegelési mozgástér ideája az EJEB szub szi-
diaritásában és az Egyezmény demokratikus alap-
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eszményében gyökerezik. Amennyiben egy adott tag-
államban demokratikus viszonyok uralkodnak, úgy 
az EJEB meghagyja annak az államnak, hogy tet-
szés szerint öntse formába demokratikus vízióját, 
amíg az nem ütközik az Egyezményből fakadó stan-
dardokba.39 Amennyiben valamely speciális szakkér-
désben kell dönteni, vagy alapos helyismeret szük-
séges a helyes döntés kialakításához, úgy az EJEB a 
tagállami szervre bízza a döntést hivatkozva a hazai 
hatóságok „jobb helyzetére” egy nemzetközi bíróság-
hoz képest.40 Az EJEB igyekszik továbbá fi  gyelemmel 
lenni arra, hogy kialakult-e már konszenzus az eu-
rópai államok között egy adott kérdésben. Ha az még 
csak formálódik, tágabb mozgásteret szokott enged-
ni a helyi felfogások érvényesítésének. Ha azonban 
számottevő konszenzus van, akkor csak úgy enged 
teret az attól eltérő helyi megoldásoknak, ha nagyon 
erős demokratikus vagy szakmai érv áll mögöt-
tük.41

Az, hogy a mérlegelési mozgásteret az EJEB en-
gedi, azt jelenti, hogy – bár ennek lehetősége végső 
soron az Egyezményből fakad – az EJEB az, amely 
az egyes ügyekben szabad belátása szerint eldönti, 
hogy teljes mértékben él-e felülvizsgálati hatalmá-
val, vagy ráhagy bizonyos kérdéseket a tagállamok-
ra.42 Az államoknak engedett mozgástér konkrét ala-
nya (címzettje) azonban nem az állam, hanem az az 
államhatalmi ág (törvényhozó, végrehajtó vagy bírói 
hatalom), amelyiknek a sérelme-
zett aktus vagy mulasztás tulajdo-
nítható. Amennyiben jogalkotás 
valósítja meg a védett jogba törté-
nő beavatkozást, úgy a jogalkotó 
szerv, amennyiben bírósági dön-
tés, úgy a hazai bíróság, amennyi-
ben pedig egyedi közigazgatási 
aktus, úgy a közigazgatási ható-
ság a mozgástér alanya. Ez utób-
bi esetben a közigazgatási szerv a 
címzett akkor is, ha döntése bíró-
ság által felülvizsgálható, vagyis a végső hazai dön-
tést bíróság hozza.43

Az Egyezmény által védett jogok korlátozásának 
kontextusában a mérlegelési mozgástér annak meg-
ítélésében releváns, hogy az eljáró közigazgatási ha-
tóság az adott jogba való beavatkozás során helyes 
egyensúly állított-e fel az egymással ütköző jogok és 
érdekek között. A mérlegelési mozgástér doktrínája 
tehát a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási 
határozatok bírósági felülvizsgálata során is a jogkor-
látozási teszt utolsó eleméhez, az arányossági teszt-
hez kapcsolódik, ami hazai fogalmaink szerint az 
„okszerűség” vizsgálatába tartozik.

Amennyiben az állam végrehajtó hatalmát képvi-
selő közigazgatási hatóságok a mérlegelési mozgás-
tér címzettjei, úgy rájuk is igaz az az Egyezményben 
részes államokra tett állítás, hogy mérlegelési moz-
gásterük „az eset körülményeitől és az érintett jogok 
és szabadságok természetétől függ”.44 De vajon mek-
kora ez a mozgástér a különböző ügytípusokban? Mi-
ként változhat annak hatására a hazai mérlegelési jog-
kör „okszerűség” mércéjének értelme, szigorúsága?

a mÉrlegelÉsi mozgÁstÉr 
tÉnyezõi

Említettük már, hogy az EJEB demokratikus és szak-
értelmi megfontolásokra fi gyelemmel határozza meg 
a mozgástér terjedelmét, ami érdemben befolyásol-
hatja döntését. Az egyes szerzők megfi gyeléseit ösz-
szegezve45 megállapítható, hogy a Bíróság ítéleteiben 
az európai konszenzus hiányára, a védett jog termé-
szetére, a beavatkozás céljának természetére, a sza-
bályozott tevékenységek természetére és a környező 
körülményekre szokott hivatkozni. A védett jog ter-
mészete azt jelenti, hogy különböző kategóriájú jogok 
más indokot igényelnek a mozgástér engedéséhez. 
Az „abszolút” jogok (például: élethez való jog, kín-
zás tilalma) kevés teret engednek a mérlegelésnek. 
Az „erős” jogok (például: tisztességes eljáráshoz való 

jog, szabadsághoz és biztonsághoz 
való jog) már több lehetőséget 
adnak az egyéni megoldásoknak. 
A „minősített” jogok (magán- és 
családi élet tiszteletben tartásához 
való jog, gondolat-, lelkiismeret és 
vallásszabadság, véleménynyilvá-
nítás szabadsága, gyülekezés és 
egyesülés szabadsága, megkülön-
böztetés tilalma) kifejezetten 
igénylik a mérlegelési mozgástér 
alkalmazását. A „gyenge” jogok 

(például: tulajdon védelme, oktatáshoz való jog) pedig 
még szélesebb teret engednek a mérlegelésre.46 A be-
avatkozás legitim céljának természetétől függően 
azonban ugyanazon jog vonatkozásában is változó 
lehet a mozgástér. Amennyiben a beavatkozás fon-
tos magánérdeket vagy közérdeket szolgál (egyes szer-
zők ilyen célként azonosítják például a nemzetbiz-
tonság vagy az erkölcsök védelmét, a bíróságok te-
kintélyének fenntartását és a gazdaságpolitikát),47 az 
tágabb mozgásteret indokol. A szabályozott tevé-
kenységek természete is hasonló módon befolyásol-
ja a mozgásteret, csak ellentétes irányban. Szűkíti, 
ha a szabályozott tevékenység különösen fontos az 

mindezek alapjÁn nem le-
h e t  k É r dÉ s ,  ho gy  a 
strasbourgi esetjognak És 
az abban kifejlesztett el-
veknek És doktrÍnÁknak 
(kÖztÜk a mÉrlegelÉsi 
mozgÁstÉr doktrÍnÁnak 
is) szerepe kell, hogy le-
gyen a hazai kÖzigazga-
tÁ s i  b Í r Á s ko dÁ s b a n .
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egyén számára, vagy nagy jelentőségű a demokrati-
kus folyamatok és általában a közösség szempontjá-
ból.48 Amennyiben az egyén tevékenysége a jog lénye-
gi tartalmához (magjához) tartozik, ha a  kö rül ményei 
különösen fontossá teszik a jog gyakor lását, vagy ha 
az adott jog általában meghatározó  jelentőségű az 
önazonossága, jóléte és fejlődése szempontjából, a 
mozgástér általában szűkebb.49 A demokratikus fo-
lyamat szempontjából a különböző beszédtípusok-
nak, a vallási pluralizmusnak és a gyülekezési jog-
nak van különös jelentősége. Végül pedig a beavat-
kozás hatásának súlyossága is egy további szempont 
e körhöz tartozóan.50 A környező körülmények fi -
gyelembevétele – mint további mozgástértényező – 
a tágabb történelmi, társadalmi, gazdasági és politi-
kai kontextus fi gyelembevételét jelenti.51 Az EJEB 
gyakorlata szerint nagyobb szabadság megengedett 
veszélyhelyzetben vagy a demokráciába való átme-
net időszakában. Ugyanakkor az EJEB általában szé-
les mozgásteret enged akkor is, ha a sérelmezett in-
tézkedés összhangban van az irányadó gazdasági, 
szociális, településrendészeti vagy környezetvédelmi 
politikával,52 illetve ha az adott területet összetett-
nek vagy változékonynak ítéli.53

a mÉrlegelÉsi mozgÁstÉr 
terjedelme És mÉrcÉi

A mérlegelési mozgástérhez az EJEB gyakorlatában 
jellemzően a széles (wide) vagy keskeny (narrow) jelző 
társul. Amennyiben az EJEB ítéletében egyáltalán 
nem jelenik meg a mérlegelési mozgástér fogalma, 
az jellemzően azt jelenti, hogy az EJEB normál ará-
nyossági vizsgálatot végzett a „helyes egyensúly” át-
lagos mércéje alapján. Amennyiben azonban megje-
lenik a mérlegelési mozgástér, és főleg ha az még a 
széles jelzőt is felveszi, az az esetek nagy részében azt 
jelenti, hogy az EJEB enyhít az arányossági mércén, 
vagyis a vizsgált tagállami döntésnek csak az eny-
hébb „ésszerűségi”54 vagy „a minden ésszerű alapot 
nélkülözőség hiánya”55 tesztnek kell megfelelnie úgy, 
hogy „ne sérüljön a jog lényegi tartalma”,56 és a be-
avatkozás „ne jelentsen túlzott terhet a kérelmező-
nek”.57 Amennyiben pedig az EJEB szűk mozgáste-
ret állapít meg egy adott kérdésben, az azt jelenti, 
hogy még annyi mozgástér sincs, mint az átlagos ará-
nyossági vizsgálatnál. A „helyes egyensúly” mérce 
helyett a sokkal szigorúbb „világos, nyomós és kü-
lönleges társadalmi szükséglet”,58 a „nagyon nyomós 
indok”,59 illetve a „csak kivételes körülmények kö-
zött”60 kritériumokkal méri az EJEB a korlátozás 
arányosságát. Jellemzően akkor széles a mozgástér, 
ha a demokrácia, szakértelem és konszenzus hiánya 

érvek az államot támogatják, és akkor keskeny, ha a 
demokrácia védelme vagy az egyének legalapvetőbb 
jogai, különösen fontos tevékenységei érdekében szi-
gorú korlátot szükséges szabni a jogokba való beavat-
kozásnak.

A közigazgatási határozatok felülvizsgálatát végző 
hazai bíróságok az EJEB esetjoga alapján ismerhe-
tik fel, hogy jellemzően milyen esetekben tágul a 
mozgástér, és milyen esetekben szűkül a szabad mér-
legelés tere. Ezt pedig akként érvényesíthetik a mér-
legelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok 
felülvizsgálatában, hogy a Pp.-ben előírt „okszerű-
ség” mércéjét az EJEB gyakorlatának fényében ér-
telmezik. Az EJEB-hez hasonlóan – annak esetjo-
gára hivatkozva – az arányossági teszt elvégzése során 
maguk is használhatják döntéseikben a mérlegelési 
mozgástér koncepcióját, enyhítve vagy szigorítva a 
közigazgatási mérlegelés felülvizsgálatára vonatko-
zó követelményeken.

a mÉrlegelÉsi mozgÁstÉr 
hazai alkalmazÁsÁnak 

szemlÉltetÉse

Mindezen elméleti alapvetéseket követően világít-
suk meg egy gyülekezési és egy idegenrendészeti jog 
területéről vett gyakorlati példával, hogyan lehet 
 alkalmazni a mérlegelési mozgástér doktrínáját a 
 közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata 
során.

A békés gyülekezés jogát az Egyezmény 11. cikke 
garantálja. Minősített jogról lévén szó, a második be-
kezdés lehetővé teszi a gyülekezési jog „törvényben 
meghatározott” korlátozását „mások jogainak védel-
me” érdekében, „egy demokratikus társadalomban 
szükséges” mértékben. A gyülekezési jogról szóló 
1989. évi III. törvény 8. § (1) bekezdése pedig a jog 
korlátozását abban az esetben teszi lehetővé, ha „a 
közlekedés nem biztosítható más útvonalon” vagy 
„ha a rendezvény megtartása a népképviseleti szer-
vek vagy a bíróságok zavartalan működését súlyosan 
veszélyeztetné”. Tegyük fel, hogy a gyülekezési 
ügyekben közigazgatási hatóságként eljáró rendőr-
ség megtilt egy ellenzéki demonstrációt azzal az in-
dokkal, hogy az akadályozná az érintett utca busz-
közlekedését. Ez a korlátozás „törvényben meghatá-
rozott”, hiszen a gyülekezési törvény rendelkezésén 
alapul, és a közlekedés biztosítása érdekében „mások 
jogainak védelmét” szolgálja, amely legitim korláto-
zási célnak minősül az Egyezmény értelmében. Ezért 
már csak azt kell megvizsgálnia a rendőrség hatá-
rozatát felülvizsgáló bíróságnak, hogy e korlátozás 
„szükséges-e egy demokratikus társadalomban”. A 
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szükségesség „racionalitás” tesztjét elvégezve meg 
tudja állapítani, hogy a korlátozás alkalmas a cél el-
érésére. Ezután azonban két lehetőség közül választ-
hat. Vagy elvégzi a szükségesség „legenyhébb alter-
natíva” tesztjét, vagy máris rátér az arányossági teszt-
re, azaz az egymással ütköző jogok és érdekek kö zötti 
„helyes egyensúly” vizsgálatára. Amikor az egyen-
súly helyességét vizsgálja, fi gyelembe kell vennie egy-
részt azt, hogy milyen fontos az az érdek, ami miatt 
megvalósult a korlátozás, és hogy az milyen mérték-
ben szenvedett sérelmet. Mérlegre kell ugyanakkor 
tennie a szemben álló jog erősségét és az ahhoz tar-
tozó tevékenység természetét is. Jelen példánkban 
megállapítható, hogy bár a védett jog (a gyülekezési 
jog) „minősített” természete megengedne bizonyos 
mozgásteret a korlátozásában, azonban az érintett 
tevékenység természete a szabad 
politikai véleménynyilvánítás ki-
emelt demokratikus fontosságára 
tekintettel olyan tényező, amely 
az EJEB esetjoga értelmében je-
lentősen szűkíti az államnak a 
gyülekezési jog korlátozására vo-
natkozó mérlegelési mozgásterét. 
Az eljáró bíróságnak tehát szigo-
rúan kell megítélnie a korlátozás 
okszerűségét, nyomós és különle-
ges társadalmi szükségletet kell tudnia azonosítani, 
és nagyon nyomós indokot kell megkövetelnie ahhoz, 
hogy megállapítsa a korlátozás arányosságát, vagyis 
a demonstráció megtiltásának jogszerűségét. A dön-
tés indokolásában hivatkozhat az EJEB esetjogára, 
amely szűkítette a közigazgatási hatóság mérlegelé-
si jogkörét.

Az idegenrendészeti jog területéről a széles mér-
legelési mozgástérre nézzünk példát. A harmadik or-
szágbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Harmtv.) 43. § (2) bekezdés d) pontja előírja azon 
külföldiek kiutasítását, akiknek a tartózkodása sérti 
vagy veszélyezteti a nemzetbiztonságot. Tegyük fel, 
hogy az idegenrendészeti hatóság olyan külföldit uta-
sít ki ilyen indokkal, akinek családja és kiépített eg-
zisztenciája van Magyarországon. A magán- és csa-
ládi élet tiszteletben tartását az Egyezmény 8. cikke 
írja elő. A második bekezdés azonban itt is lehetővé 
teszi a jog korlátozását „törvényben meghatározott” 
esetben, a „nemzetbiztonság védelme” érdekében, 
egy „demokratikus társadalomban szükséges” mér-
tékben. A jogszerűség és a legitim cél szolgálata ebben 
az esetben is megállapítható, hiszen a kiutasítást tör-
vény írja elő az Egyezmény által megengedett célból. 
Tegyük fel, hogy a szükségesség tesztjén is átmegy a 
kiutasítás. Ezt követően már csak az arányosságot 

kell megvizsgálni, már ha egyáltalán helye lehet bár-
miféle arányosításnak. Amennyiben ugyanis meg-
alapozottan feltételezhető, hogy a külföldit kínzás, 
embertelen vagy megalázó bánásmód fenyegeti a ki-
utasítás célországában, még a legszükségesebb indok 
alapján sem kerülhet sor a kiutasítására, hiszen a 3. 
cikk feltétlen módon tiltja az ilyen bánásmódot, és 
ez megfelelően átültetésre is került a Harmtv.-be.61 
Ha azonban csak a magán- és családi élet érintett, 
már helye van a mérlegelésnek, és annak során sze-
rephez juthat az EJEB mérlegelési mozgástérrel kap-
csolatos gyakorlata. Figyelembe lehet venni, hogy az 
EJEB a nemzetbiztonsági kérdéseket olyan helyi té-
mának tekinti, amellyel kapcsolatban kevésbé tartja 
magát szakértőnek, mint a kompetens hazai hatósá-
gok. Ebből következően tehát jellemzően széles mér-

legelési mozgásteret enged az ál-
lamoknak nemzetbiztonsági kér-
désekben. Csupán annyit követel 
meg az e tárgyban hozott döntés-
től, hogy az ne legyen nyilvánva-
lóan ésszerűtlen. A kiutasítás fe-
lülvizsgálatát végző hazai bíróság 
is használhatja ezt a megengedőbb 
arányossági mércét, megállapítva, 
hogy széles az állam – vagyis jelen 
esetben a nemzetbiztonsági kér-

désben való állásfoglalásra kompetens szakhatóság – 
mozgástere a hasonló kérdésekben. Természetesen 
nem mentesül az alól, hogy megvizsgálja a nemzet-
biztonsági indokok valódiságát és súlyát, és össze-
vesse azokat a külföldi személy magánérdekével, 
azzal, hogy a kiutasítás ne jelentsen „aránytalan ter-
het”.

ÖsszegzÉs És a kÖzigazgatÁsi 
bÍrÁskodÁs szÁmÁra 

levonhatÓ kÖvetkeztetÉsek

Miután felvázoltuk a strasbourgi esetjog hazai bírás-
kodásban betöltött szerepét, a hazai mérlegelési jog-
kör és a strasbourgi mérlegelési mozgástér jellemző-
it, valamint a két jelenséget összekötő, hazai bíró-
ságok által is elvégzendő arányossági vizsgálatot, 
meg állapításaink az alábbiak szerint összegezhetők.

Annak érdekében, hogy megfelelően biztosítva le-
gyen az Egyezmény hazai érvényesülése, hogy a hazai 
bíróságok már nemzeti szinten megfelelő jogorvos-
latot nyújtsanak az egyezménysértésekkel szemben, 
ahhoz döntéshozatali eljárásaik során el kell végez-
niük a jogkorlátozás igazoltságának EJEB által ki-
dolgozott többlépcsős tesztjét. Amikor mérlegelési 
jogkörben hozott közigazgatási határozat valósít meg 

a kÖzigazgatÁsi hatÁro-
zatok felÜlvizsgÁlatÁt 
vÉgzõ hazai bÍrÓsÁgok az 
ejeb esetjoga alapjÁn is-
merhetik fel, hogy jel-
lemzõen milyen esetekben 
tÁgul a mozgÁstÉr, És mi-
lyen esetekben szûkÜl a 
szabad mÉrlegelÉs tere
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korlátozást, az azt felülvizsgáló közigazgatási bíró-
ság akkor állapíthat meg jogszabálysértést, ha oksze-
rűtlen a mérlegelés. Az okszerűség kategóriájába 
szükséges olvasztania a strasbourgi jogkorlátozási 
tesztet, a szükségességi és arányossági vizsgálatot. 
Az arányosságnál alapesetben azt kell vizsgálnia „ok-
szerűségként”, hogy „helyes egyensúly” került-e fel-
állításra az egymással ütköző jogok és/vagy érdekek 
között. Adott esetben azonban a mérlegelési moz-
gástér doktrínája értelmében a jogok, tevékenységek, 
korlátozási célok súlya és természete alapján, demok-
ratikus, szakértelmi vagy konszenzus megfontolá-
sokra tekintettel – fi gyelemmel az EJEB által az adott 
témában követett joggyakorlatra – szigorítania kell 
az arányosság mércéjén, „szűk” teret engedve csak a 
közigazgatási mérlegelésnek, vagyis a „helyes egyen-
súly” helyett nagyon nyomós, kivételes indokokat kö-
vetelve meg az okszerűség elfogadásához. Ugyanak-
kor lazíthat is az arányosság mércéjén, ha az EJEB 
gyakorlatában „széles” mozgásteret azonosít. Így csak 
az tekinthető okszerűtlennek, ami már nyilvánvaló-
an ésszerűtlen. Amennyiben nem talál az EJEB íté-
leteiben konkrét precedenst az adott tényálláshoz 
rendelhető mérlegelési mozgástér típusára és annak 
mércéjére vonatkozóan, úgy a mérlegelési mozgástér 
doktrínája tényezőinek és működésének ismeretében 
maga ítélheti meg, hogy releváns-e a doktrína, szé-
les vagy keskeny mozgástérre ad-e okot, és hogy mi 
e mozgástér következménye.

Ha a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási 
határozatok felülvizsgálatát végző bíróság elvégzi 
ugyan az arányossági tesztet, de nem szigorít annak 
mércéjén a mérlegelési mozgástér tényezőinek meg-
felelően (jellemzően az érintett tevékenységet támo-
gató demokrácia elve alapján), döntése nem fog meg-
felelni Strasbourgban. Ha nem enyhít az arányossá-
gi mércén, azzal az EJEB előtt nem lesz probléma, 
hiszen ezzel erősebb védelmet nyújtott az adott jog-
nak.

Ha a hazai közigazgatási bíróságok általánosan 
bevonják döntéshozatali metódusukba és megjelení-
tik ítéleteikben az EJEB esetjogából levezethető mér-
legelési mozgástér doktrínájának szempontjait, azzal 
az állami szuverenitást tiszteletben tartó, rugalma-
sabb, ugyanakkor a demokratikus és alapvető embe-
ri értékeket súlyuk szerint védő döntésekkel járul-
hatnak hozzá az emberi jogok hazai rendszerének 
mind teljesebb működéséhez. Ráadásul enyhíthet-
nek az EJEB ügyterhén is, mert minden bizonnyal a 
nyilvánvaló megalapozatlanság szűrőjén kihullanak 
azok a panaszok, amelyek tárgyát képező bírósági 
döntések az EJEB gyakorlatának megfelelő arányos-
sági mércével mérték az érintett érdekeket.
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24.

27. Lásd például „Relating to certain aspects of the laws on 

the use of languages in education in Belgium” v. Belgium, 

judgement of 23 July 1968, Series A no. 6, § 34.

28. Lásd például Hirst v. the United Kingdom (no. 2) [GC], 

no. 74025/01, ECHR 2005-IX 

29. Az arányossági elvvel kapcsolatban lásd Harris, 

O’Boyle – Warbrick: Law of the European Conven-

tion on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 

2009, 10–11.

30. A 8–11. cikkek által védett „minősített” (tehát korlá-

tozható) jogok (családi- és magánélet tiszteletben tar-

tásához való jog; gondolat-, lelkiismereti és vallássza-

badság; véleménynyilvánítás szabadsága; gyülekezés 

és egyesülés szabadsága) az arányossági vizsgálat fő te-

rületei. E vizsgálati metódus a rájuk vonatkozó gya-

korlatból került át a többi jogok területére. Az Első Ki-

egészítő Jegyzőkönyv 1. cikke által előírt tulajdon vé-

delme során különösen kiemelkedő jelentőséget nyert 

az arányosság szerepe. A korlátozást csak szűk körben 

engedő „erős” jogoknál már jóval kevesebb e szerep, de 

ott is előfordul. Az EJEB az 5. cikk által védett sza-

badsághoz való jog alóli kivételek tekintetében mér-

legre teszi az érintett jogokat és érdekeket, és a 6. cikk 

által védett „tisztességes eljárási” jogok érintettsége 

esetén is elvégzi az arányossági vizsgálatot. A korláto-

zást nem engedő abszolút és a korlátozást csak kivéte-

lesen megengedő kvázi abszolút jogok kategóriájában 

az erősebb jogoknál is kevesebb a jelentősége az ará-

nyosságnak, de ott is előfordul. Az élethez való jogot 

védő 2. cikk által tolerált „élettől való megfosztás” 

Egyezményben meghatározott „szükségesség” köve-

telményének éppúgy összetevője az arányosság, mint 

a 8–11. cikkek által védett minősített jogok korlátozá-

si klauzuláiban szereplő hasonló követelménynek, bár 

itt az arányossági mérce természetesen sokkal szigo-

rúbb. A 3. cikkben szereplő kínzás tilalma abszolút 

előírás, amely elvileg kizárna a cikkel kapcsolatos bár-

mely mérlegelést (a kínzás nem is megengedett sem-

milyen körülmények között), az EJEB gyakorlata sze-

rint azonban a bűncselekmény büntetésének arányos-

sága szerepet játszhat annak meghatározásában, hogy 

kínzásnak tekinthető-e a bánásmód. Lásd B. Goold 

– L. Lazarus – G. Swiney: Public Protection, Pro por-

tionality, and the Search of Balance, Ministry of Justice 

Series 10/07, University of Oxford, September 2007, 

iii–iv. http://ssrn.com/abstract=2022365; Karen Reid: 

A Practitioner’s Guide to the European Convention of 

Human Rights, London, Sweet and Maxwell, 2008, 

52–53.

31. Fratanoló v. Hungary, 29459/10, judgement of 3 No-

vember 2011, § 27. Az EJEB azért marasztalta el Ma-

gyarországot, mert az eljáró hazai bíróság nem végez-

te el a szükségességi–arányossági tesztet.

32. Ez a teszt a minősített jogok második (minősítő) bekez-

déseinek struktúráját követi, de negatív beavatkozás iga-

zoltságának vizsgálata esetén hasonló rendben nyer el-

végzést más korlátozható jogokkal kapcsolatban is.

33. Az EJEB esetjogában kidolgozott előírás, hogy a jog-

szabálynak kötnie kell a döntéshozót, hogy az ne jár-

hasson el önkényesen, és biztosítani kell a döntéssel 

szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A jogsza-

bálynak hozzáférhetőnek is kell lennie, vagyis lehető-
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vé kell tenni, hogy azt bárki megismerhesse, akire nézve 

hatással lehet. További elvárás a kiszámíthatóság, vagyis 

az, hogy a jogszabály kellően világos legyen ahhoz, 

hogy annak alapján az egyének megfelelően tudják ala-

kítani viselkedésüket, vagyis képesek legyenek éssze-

rű mértékben előre látni, hogy milyen következmé-

nyekkel jár egy bizonyos fellépés. Ha egy hazai jogi 

norma nem felel meg e formai-minőségi követelmé-

nyek bármelyikének, az azon alapuló korlátozás meg-

bukik a jogszerűség tesztjén.

34. A „jogszerűség” vizsgálata abban az esetben releváns, 

ha az Egyezmény tartalmazza a hazai jogszabályok-

nak való megfelelés követelményét, mint az egyes jo-

gokba való megengedett beavatkozás egyik feltételét. 

Ennek példái az 5. és a 9–11. cikkek „prescribed by law” 

vagy a 8. cikk és a Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 

2. cikkének „in accordance with law” követelményei. 

Mindkét fogalom hivatalos magyar fordítása a „tör-

vényben meghatározott”, illetve a Negyedik Kiegészí-

tő Jegyzőkönyv 2. cikkében a „törvényekkel összhang-

ban”, ahol is „törvényen” a nemzeti jogszabályokat és 

az azokkal az EJEB felfogása értelmében egy tekintet 

alá eső bírói döntéseket kell érteni.

35. A 2. cikk értelmében az élettől való megfosztás legi-

tim célja a személyek jogtalan erőszakkal szembeni vé-

delme, a törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a 

törvényesen fogva tartott személy szökésének megaka-

dályozása, illetve a zavargás vagy felkelés elfojtása cél-

jából törvényesen tett intézkedés. A 8–11. cikkekben 

meghatározott (ún. minősített) jogok korlátozásának 

legitim céljai között az alábbiak szerepelnek: a nem-

zetbiztonsági, a közbiztonság és a közrend védelme, a 

területi sértetlenség, az ország gazdasági jóléte (ennek 

gyakorlati relevanciája elenyésző), zavargás vagy bűn-

cselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erköl-

csök védelme, mások jogainak és szabadságainak, il-

letve jó hírnevének védelme, bizalmas értesülés közlé-

sének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének és 

pártatlanságának fenntartása.

36. A demokratikus társadalomban fennálló szükségesség 

követelménye kifejezetten csak a 8–11. cikkekben sze-

repel, de azt az EJEB valamennyi korlátozható jog ese-

tében fi gyelembe veszi.

37. Van olyan felfogás is, amely szerint az arányossági vizs-

gálat a korlátozás eszközére, hatására és céljára is vo-

natkozhat. Lásd például Legg (24. vj.) 180–181. Ez a 

felfogás onnan ered, hogy az EJEB az arányosság (pro-

por tionality) fogalmát mindezen kontextusban alkal-

mazza. Az eszközök tekintetében azt a vizsgálatot végzi 

el, amit mi a szűkebb értelemben vett szükségességi 

teszthez soroltunk. Lásd például a Dudgeon v. the United 

Kingdom, judgement of 22 October 1981, Series A no. 

45, § 60. A korlátozás céljának legitimitásával kapcso-

latban ritkán van szükség arányossági vizsgálatra, mert 

a kérelmezők ritkán hivatkoznak a legitimitás hiányá-

ra. Ha mégis, az EJEB azt vizsgálja, hogy már a nem-

zeti jogalkotás szintjén bekövetkezett-e aránytalanság. 

Ennek példájaként Legg a Th limmenos v. Greece [GC], 

no. 34369/97, ECHR 2000-IV § 46–47 ügyre hivat-

kozik, amelyben az EJEB megállapította, hogy nem le-

gitim célt szolgál a közhivatal viseléséből való kizárás, 

amely olyan jogi szabályozáson alapul, ami azokra nézve 

is büntetett előélethez fűződő hátrányokat rendel, akik 

vallási meggyőződésből tagadják meg a katonai szol-

gálatot, ez ugyanis aránytalanul súlyos szankció.

38. A jogszabály formai minőségének strasbourgi szem-

pontok szerinti vizsgálata meghaladja a bírósági felül-

vizsgálat kereteit, e körben legfeljebb alkotmánybíró-

sági kontroll kezdeményezhető.

39. Az EJEB világos mandátummal rendelkezik arra, hogy 

támogassa a demokratikus politikai berendezkedést. A 

Hirst v. the United Kingdom (no. 2) [GC], no. 74025/01, 

ECHR 2005-IX, § 61 ügyben rögzítette, hogy „(…) 

többek között a történelmi fejlődés, a kulturális diverzitás 

és a politikai gondolkodás Európán belüli gazdag változa-

tossága alapján megilleti a szerződő államokat, hogy for-

mába öntsék demokratikus víziójukat.”

40. Az, hogy a helyi szakértelemre vagy kompetenciára az 

EJEB mennyire támaszkodik, attól függ, hogy önma-

gát mennyire tartja szakértőnek az adott kérdésben. 

Legg szerint a legtipikusabb területek, amelyeken az 

EJEB kevésbé tartja magát szakértőnek: a nemzetbiz-

tonság, a gyermekvédelem, az egészségügyi ellátás, az 

oktatásügy, a rendőrség és az egyéb állami alkalma-

zottak szervezése, valamint a gazdasági ügyek. Legg 

(24. vj.) 145–173.

41. Az államok konszenzusa megjelenik érvként az EJEB 

döntéseiben, ugyanis amíg az államok fenn kívánják 

tartani emberi jogi kötelezettségvállalásaik teljesíté-

sét, gyakorlatuk iránymutatásul szolgál az EJEB szá-

mára olyan helyzetekben, amikor nem világos, hogy 

mi a nemzetközi standard, és hogy lehet-e eltérést en-

gedni az egyes államoknak e standard alkalmazásá-

ban. Az EJEB az uniós jogra és annak az Európai Unió 

Bírósága általi értelmezésére, valamint egyéb regioná-

lis és univerzális egyezményekre is támaszkodik az ál-

lamok közötti konszenzus bizonyítékaként, továbbá az 

európai vagy globális „trendet” is hasonló tényezőként 

kezeli. Legg (24. vj.) 103–144.

42. Cossey v. the United Kingdom, judgement of 27 September 

1990, Series A no. 184. Martens bíró az ügyben ho-

zott ítélethez fűzött különvéleményében az alábbiak 

szerint fogalmazott: „Véleményem szerint az államokat 

a »mérlegelési mozgástér« (margin of appreciation) nem jog-

ként, hanem a Bíróság önkorlátozásából következően ille-

ti meg. (…) Annak kimondása, hogy a Bíróság bizonyos 

»mérlegelési mozgásteret« enged az államoknak, azt jelen-

ti, hogy – annak tudatában, hogy nemzetközi bíróságként 
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óvatosan célszerű bánnia az érzékeny területet érintő jog-

fejlesztéssel – nem kívánja teljes mértékben gyakorolni az 

arra vonatkozó hatalmát, hogy ellenőrizze, az államok tel-

jesítették-e az Egyezményből fakadó kötelezettségeiket, 

hanem csak abban az esetben állapít meg Egyezménysér-

tést, ha ésszerűen nem vonható kétségbe, hogy a kérdéses 

állam tevékenysége vagy mulasztása nem felel meg a köte-

lezettségvállalásainak.”

43. Paul Mahoney kifejti, hogy a jogok és szabadságok biz-

tosítása demokratikus jogrendben az állami hatóságok, 

nevezetesen a jogalkotó, végrehajtó és bírói szervek fel-

adata. Mahoney ugyan mindezeket egységesen „nem-

zeti hatóságokként” kezeli, amelyeket a „cselekvési tér” 

megilleti, azonban jelzi, hogy az államhatalmi ágak 

között megosztott feladatkörök az adott mérlegelési 

mozgástér (margin of appreciation) címzettjét is meg-

határozzák. Paul Mahoney: Marvellous Richness of 

Diversity or Invidious Cultural Relativism? Human 

Rights Law Journal, 1998, 1–6, 2–3.

44. Lásd a Brightoni Nyilatkozat 11. bekezdését.

45. Lásd Mahoney (45. vj.) 5–6.; Schokkenbroek (8. vj.) 

34–35.; Garlicki (23. vj.) 66–68.; Dean Spielmann: 

Allowing the Right Margin: Th e European Court of 

Human Rights and the National Margin of Appreciation 

Doctrine – Waiver or Subsidiarity of European Review? 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 14, 

2011–2012, Cambridge, 2012, 394–411.

46. Az erős, minősített és gyenge jelzők Leggtől származ-

nak. Legg (24. vj.) 200.

47. Lásd Garlicki (23. vj.) 67.; Schokkenbroek (8. vj.) 

34.; Spielmann (47. vj.) 402.; Mahoney (45. vj.) 5.

48. Mahoney (45. vj.) 5.

49. Spielmann (47. vj.) 399.

50. A magánélet legfontosabb aspektusával kapcsolatban: 

Dudgeon v. the United Kingdom, judgement of 22 Octo-

ber 1981, Series A no. 45. Az ügyben alkalmazott szi-

gorú felülvizsgálat például éles kontrasztban áll a svéd 

hatóságoknak a Leander v. Sweden (judgement of 26 

March 1987, Series A no. 116) ügyben megengedett 

széles mozgástérrel, ahol a magánéletre csak kis mér-

tékben volt hatással a szóban forgó beavatkozás.

51. Lásd Mahoney (45. vj.) 5.; Schokkenbroek (8. vj.) 

34–35.

52. Ez különös jelentőséggel bír az Első Kiegészítő Jegy-

zőkönyv 1. cikkével kapcsolatos ügyekben, egyebek 

mellett az adózási politika területén. 

53. Idetartoznak például a 10. cikk hatálya alá eső olyan 

ügyek, amelyek tisztességtelen versenykorlátozó ma-

gatartásra vagy kereskedelmi reklámra vonatkoznak.

54. Lásd például K.M.C. v. Hungary, 19554/11, judgement 

of 10 July 2012, § 32.

55. Lásd például Károly Hegedűs v. Hungary, 11849/07, 

judgement of 3 November 2011, § 25.

56. Lásd például K.M.C. v. Hungary, 19554/11, judgement 

of 10 July 2012, § 32.

57. Uo. § 26.

58. Lásd Vajnai v. Hungary, 33629/06, judgement of 8 July 

2008, § 51.

59. Lásd például Alajos Kiss v. Hungary, 38832/06, judge-

ment of 20 May 2010, § 42.

60. Lásd például Vojnity v. Hungary, 29617/07, judgement 

of 12 February 2013, § 41.

61. Lásd a Harmtv. 51. § (1) bekezdését.


