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ELÔSZÓ

A könyv, amelyet a kezében tart az olvasó, egyfajta segédlet az Emberi jo-
gok címmel az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent tankönyv-
höz. A Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila által szerkesztett, tíz szerzô ál-
tal írt tankönyv úttörô vállalkozás volt a magyar jogi felsôoktatás tananya-
gai között, amennyiben elôször próbálta meg az emberi jogok témáját a
nemzetközi, a fontosabb külföldi és a hazai esetjogra koncentrálva feldol-
gozni. Az esetek között különösen nagy hangsúllyal szerepelnek a magyar
Alkotmánybíróság 1990 és 2002 között hozott legfontosabb határozatai.
Az alkotmánybírósági esetjog gyakorlati foglalkozásokon való feldolgozásá-
hoz kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy a tankönyv szerkezetét követ-
ve közreadjuk az emberi jogok általános és intézményi kérdéseinek, vala-
mint az egyes jogok kapcsán született meghatározó döntéseknek egységes
szerkezetet követô összefoglalóját. Szándékaink szerint a magyar alapjogi
bíráskodás korpuszát alkotó hatalmas anyag tömörítésével, a megértést se-
gítô margináliákkal nemcsak az ezeroldalas tankönyvvel megbirkózni kény-
telen joghallgatók, hanem az alapjogi kérdésekkel foglalkozó gyakorlati és
elméleti jogászok és nem jogászok helyzetét is szeretnénk megkönnyíteni. 

A kiadvány közvetlen elôzménye a COLPI által 1996-ban kiadott,
Alkotmányos elvek és esetek címû kézikönyv, amely a kezdetektôl 1995 kö-
zepéig dolgozta fel az Alkotmánybíróság teljes, tehát nem csak alapjo-
gi tárgyú esetjogát. Ez a kiadvány rendkívül sikeres volt, nemcsak a sa-
ját egyetemi gyakorlatunkban, hanem jogalkalmazók, különösen bírák
körében is, hiszen sokan ezen keresztül ismerkedtek meg az alkotmány-
bírósági esetjoggal. E kötet megjelenése óta azonban ismét eltelt annyi
idô, amennyit az átfogott, tehát érdemes volt újra vállalkozni hasonló
összefoglalásra, legalábbis a gyakorlat zömét kitevô alapjogok területén.

Az esetösszefoglalókat a gyôri Széchenyi István Egyetem alkotmány-
jogi diákkörének hallgatói: Enyedi Krisztián, Horváth András, Kiss
Dániel, Kovács Mihály, László Gyôzô, Nagy Szabolcs, Németh Attila,
Palotay Péter, Váczi Péter, Virányi Karolina készítették az Alkotmány-
jogi Tanszék és az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ
(INDOK) munkatársai: Bárd Petra, Kovács Krisztina, Polgári Eszter,
Sólyom Péter és Tordai Csaba segítségével.

Budapest–Gyôr, 2004. március
Halmai Gábor

egyetemi tanár, a kötet szerkesztôje
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AB a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Abtv. 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról
alkotmány 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság 

alkotmánya
Art. 1990. évi XCI. törvény az adózás rendjérôl
Avtv. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok 

védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
Áe. 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás 

általános szabályairól (módosította és egységes 
szövegét megállapította az 1981. évi I. törvény)

Áhtv. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
Ápt. 1979. évi II. törvény az állami pénzügyekrôl
Be. 1998. évi XIX. törvény a büntetôeljárásról
Bjtv. 1997. évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról
Bsz. 1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetérôl 

és igazgatásáról
Btk. 1978. évi IV. törvény a Büntetô törvénykönyvrôl
Csjt. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a 

gyámságról
Et. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
Eütv. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrôl
Gst. 1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt 

szolgáló egyes törvénymódosításokról
Hvt. 1993. évi CX. törvény a honvédelemrôl
Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrôl
Jat. 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról
Kjtv. 1990. évi LV. törvény az országgyûlési 

képviselôk jogállásáról
Ktv. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselôk 

jogállásáról
Ltv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 
egyes szabályokról
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Lv. 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az egyházakról

Mt. 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvérôl
Nsztv. 1998. évi III. törvény a népszavazásról és a népi 

kezdeményezésrôl
OVB Országos Választási Bizottság
Ötv. 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Övtv. 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati 

képviselôk és polgármesterek választásáról
Pp. 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Ptk. 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvrôl
Ptké. 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a Ptk. 

hatálybalépésérôl és végrehajtásáról
Stv. 1986. évi II. törvény a sajtóról
Sztv. 1968. évi I. törvény a szabálysértésekrôl
Üsz. 1972. évi V. törvény a Magyar Köztársaság 

ügyészségérôl
Vht. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Vjt. 1989. évi XXXIV. törvény az országgyûlési 

képviselôk választásáról
Vetv. 1997. évi C. törvény a választási eljárásról

Hatályban nem lévô, hivatkozott törvények:

(régi) Be. 1973. évi I. törvény a büntetôeljárásról
(régi) Bsz. 1972. évi IV. törvény a bíróságokról
(régi) Eütv. 1972. évi II. törvény az egészségügyrôl
(régi) Hvt. 1976. évi I. törvény a honvédelemrôl
(régi) Itv. 1986. évi I. törvény az illetékekrôl
(régi) Mt. 1967. évi I. törvény a Munka törvénykönyvérôl 
(régi) Nsztv. 1989. évi XVII. törvény a népszavazásról és népi 

kezdeményezésrôl
(régi) Sztv. 1968. évi I. törvény a szabálysértésekrôl
(régi) Vht. 1979. évi 18. törvényerejû rendelet a bírósági 

végrehajtásról

8 / RÖVIDITÉSEK JEGYZÉKE

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 8



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
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1. JOGÁLLAM

A. Jogállamiság-koncepció

9/1992. (I. 30.) AB HATÁROZAT

TÖRVÉNYESSÉGI ÓVÁS

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz a Pp. 270. §-a szerinti törvényességi
óvás intézményét támadó indítványok érkeztek. Az ügy elôadó bírája
Sólyom László volt.

2. A törvényességi óvás hatályos szabályozásának lényege, hogy a Leg-
felsôbb Bíróság elnöke vagy a legfôbb ügyész törvényességi óvást emel-
het bármely jogerôs bírósági határozat ellen, ha az törvénysértô vagy
megalapozatlan. Benyújtása nincs határidôhöz kötve, azonban büntetô-
ügyben a megtámadott határozat jogerôre emelkedésétôl számított egy
év eltelte után benyújtott törvényességi óvás alapján a terhelttel szem-
ben hátrányosabb intézkedést nem lehet hozni, polgári ügyekben pedig
csak az egy éven belül emelt óvás folytán hozott határozat hatálya ter-
jed ki a felekre.

3. Az indítványozó a törvényességi óvást szabályozó valamennyi rendelke-
zés alkotmányellenességének megállapítását kérte arra hivatkozva, hogy a
törvényességi óvás intézménye ellentétes az alkotmánynak a jogállamiság
elvét kimondó 2. § (1) bekezdésével. Különösen azt tartotta alkotmányel-
lenesnek, hogy a törvényességi óvás emelése diszkrecionális jog, amely le-
hetôvé teszi törvénytelen ítéletek hatályban maradását, továbbá hogy a tör-
vényességi óvás iránti kérelem tárgyában a Legfelsôbb Bíróság elnöke, il-
letve a legfôbb ügyész indokolás nélküli határozatban döntsön.

4. A indítványozó szerint a törvényességi óvásnak a cégbejegyzési el-
járásban a felekre kiterjedô hatállyal történô alkalmazása sérti az alkot-
mány 9. §-át, mert összeegyeztethetetlen a piacgazdasággal, valamint a
vállalkozás jogával és a verseny szabadságával.

5. Az indítvány szerint alkotmányellenes, hogy a legfôbb ügyész vagy
a Legfelsôbb Bíróság elnöke bármely polgári ügyben hozott határozat
ellen törvényességi óvással élhet [Pp. 270. § (1) bekezdés]. Az indítvá-
nyozó szerint e rendelkezés azért alkotmányellenes, mert a jogosultak
törvénysértés esetében sem kötelesek óvást emelni. Az indítványozó
kérte két jogerôs ítélet megsemmisítését is.

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma
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A határozat

6. Az AB – összefüggésükre tekintettel – egyesítette az ügyeket, és az
alkotmányellenesség vizsgálatát a jogintézmény egészére végezte el. En-
nek keretében elôször jogtörténeti és jog-összehasonlító elemzést vég-
zett a törvényességi óvás hatályos szabályozásának megalapozott értéke-
lése érdekében. Ennek során megállapította, hogy a jogerôs bírósági ha-
tározatok felülvizsgálatát a francia forradalmi törvényhozás vezette be,
az államhatalmi ágak minél teljesebb elválasztása és a bírói önkény
visszaszorítása, a jogalkalmazás ellenôrzése érdekében. A XIX. század-
ban néhány más ország (Belgium, Ausztria, Olaszország) is bevezetett
hasonló jogintézményt.

7. Magyarországon az 1896. évi büntetô perrendtartás vezette be peror-
voslat a jogegység érdekében néven. A felekre általában nem bírt jogha-
tállyal, kivéve, ha a vádlottat a törvény megsértésével ítélték el. Célja te-
hát nem a jogsérelmek orvoslása, hanem a jogegység biztosítása volt. Al-
kalmazási körét 1911-ben a polgári eljárásra is kiterjesztették. A jogintéz-
mény lényeges módosítására a szovjet eljárásjog másolásával, 1949-ben ke-
rült sor, ekkor már nem a jogegység megteremtése, hanem a törvényesség
biztosítása céljából. Lehetôvé vált a jogerôs ítélet utólagos súlyosbítása,
majd polgári ügyekben is bevezették a felekre kiható hatályú ilyen peror-
voslatot. 1954-ben a törvényességi óvás nevet kapta a jogintézmény, és an-
nak benyújtására a Legfelsôbb Bíróság elnöke is jogot kapott.

8. Az AB megítélése szerint az elvileg csak rendkívüli esetben alkalmaz-
ható törvényességi óvás a gyakorlatban szinte harmadfokká vált. Az egyé-
ni jogvédelem vált elsôdlegessé. Emiatt a testület – az 57/1991. (XI. 8.) AB
határozat indokolásában kifejtett álláspontjával összhangban – nem ön-
magában vizsgálta a normaszöveget, hanem a normának a bírói gyakor-
latban egységesen és állandóan kifejezôdô élônorma-tartalmát vetette
össze az alkotmánnyal, és ennek során különös figyelemmel volt arra,
hogy a törvényességi óvás a gyakorlatban jogorvoslati funkciót is ellát.

9. Az AB megállapította, hogy a törvényességi óvás intézményében úgy
vegyül a jogegységi és a jogorvoslati funkció, hogy egyiknek sincsenek
meg az alkotmányos feltételei, sôt az egyik feladathoz szükséges alkotmá-
nyos feltételek megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetôvé. A jog-
orvoslati funkció alkotmányos mûködéséhez ugyanis a feleknek meghatá-
rozott feltételekhez kötött alanyi joggal kellene rendelkezniük arra, hogy
az általuk állított jogsérelmet a Legfelsôbb Bíróság érdemben és rájuk ki-
ható hatállyal elbírálja. A hatályos szabályozás szerint azonban a feleknek

jogtörténeti 

és jog- 

összehasonlító

vizsgálat

törvényességi

óvás a magyar

jogtörténetben

az élônorma-

tartalom 

vizsgálata

jogegység és 

jogorvoslat
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az óvás emelésére semmilyen joguk nincs, arról a legfôbb ügyész vagy a
Legfelsôbb Bíróság elnöke diszkrecionális jogkörben dönt. Az óvás foly-
tán hozott határozat pedig csak akkor hat ki a felekre, ha az óvásra a jog-
erôre emelkedés után egy éven belül sor kerül, s az óvás idejének kiválasz-
tása szintén a jogosult döntésétôl függ. Ezzel szemben a jogegységi dön-
téshez szükséges az esetek kiválasztásának joga. Természete szerint nem
töri meg a jogerôt, s a tárgykörébe tartozó esetek közül véletlenszerûen
csupán egyet változtat meg, tudniillik azt, melynek alapján az állásfogla-
lás szükségességérôl határoztak, a jogegységi döntést meghozták.

10. A fenti érvek alapján az AB megállapította, hogy a törvényességi
óvás intézménye ellentétes az alkotmány 2. § (1) bekezdésében megha-
tározott jogállamiság elvével s az annak lényeges elemét képezô jogbiz-
tonsággal. A testület kifejtette, hogy a jogbiztonság nem csupán azt kö-
veteli meg, hogy az egyes normák világosak, egyértelmûek legyenek,
hanem magában foglalja az egyes jogintézmények, így a bírósági eljárá-
sok mûködésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetôk a jogbiztonság
szempontjából az eljárási garanciák.

11. Az AB rámutatott, hogy az alkotmány az anyagi igazságosság érvé-
nyesülésére éppúgy nem biztosít(hat) alanyi jogot, mint arra, hogy
egyetlen bíróság se legyen törvénysértô. Ezek a jogállam céljai és fela-
datai, amelyek megvalósulása érdekében megfelelô – elsôsorban eljárási
garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia. Így az alkotmány
57. §-a a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jogot, s nem azt garantálja,
hogy az minden esetben helyes lesz; azonban az igazságos és törvényes
bírósági döntést segíti elô a szintén az alkotmányban biztosított eljárá-
si garancia: a jogorvoslathoz való jog.

12. Az AB kifejtette, hogy az anyagi igazságosság és jogbiztonság kö-
vetelményét a jogerô intézménye hozza összhangba, a jogbiztonság el-
sôdlegessége alapján. A jogerôs határozatok megváltoztathatat-
lanságához és irányadó voltához alkotmányos érdek fûzôdik, ezért ha a
jogerô beálltához elôírt törvényi feltételek teljesültek, akkor annak ha-
tálya a tartalmi helyességtôl függetlenül beáll.

13. A törvényességi óvás ez alapján azért sérti a jogbiztonság követel-
ményét, mert a bírósági eljárás egésze bizonytalanná válik azáltal, hogy
a jogerôs határozatot a legfôbb ügyész, illetve a Legfelsôbb Bíróság el-
nöke objektív korlátok nélküli, a felek akaratától független mérlegelé-
se szerint emelt óvás megváltoztathatja – akár többször is. Ezzel pedig
alapvetôen bizonytalanná teszi a bírósági eljárás kimenetelét. Az AB
szerint a jogerô áttörésének szükséges (de nem elégséges) feltétele, hogy

a jogbiztonság

sérelme

eljárási 

garanciák

igazságosság,

jogbiztonság,

jogerô

a bírósági 

eljárás 

bizonytalansága
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ismérveit a törvény pontosan meghatározza. Törvényességi óvás esetén
ez nincs így, mivel a törvénysértés és a megalapozatlanság önmagukban
is tágan értelmezhetô, sôt bizonytalan fogalmak, s ezt a bizonytalansá-
got tovább növeli, hogy a jogosultak az általuk megállapított mega-
lapozatlanság vagy törvénysértés esetén sem kötelesek óvást emelni.

14. Az óvás emelésének diszkrecionális joga – tekintettel arra, hogy egyé-
ni jogvédelemre (is) használják – sérti a törvény elôtti egyenlôséget, amikor
a jogosított alapvetôen azonos ügyekben az egyik kérelmezô javára óvással
él, míg a másik fél kérelmét indokolás nélkül figyelmen kívül hagyja.

15. Az AB megállapította azt is, hogy polgári ügyekben az óvás sér-
ti a felek rendelkezési jogát, mert az ügy jellegére tekintet nélkül, bár-
mely ügyben lehet óvást emelni, s az óvás folytán a jogerôs ítélet a fél
akaratától függetlenül, sôt akár annak ellenére, a felekre kihatóan meg-
változtatható. Ezáltal sérti az alkotmánynak az önrendelkezési jogot
magába foglaló emberi méltósághoz való jogot tartalmazó 54. § (1) be-
kezdését, de ellentétes az alkotmány 57. § (1) bekezdésével is, mert a bí-
rósághoz fordulás joga tartalmazza annak szabadságát is, hogy az érde-
kelt fél ne éljen e jogával. A törvényességi óvás fenti jellemzôi miatt
nem jelentheti e jog szükséges és arányos korlátozását sem.

16. Büntetôeljárásban a diszkrecionális jogkörben a terhelt hátrányára
– és a vádelejtés miatt – emelt óvás különösen sérti a jogbiztonság s a
jogállami bûnüldözés kockázatmegosztási elvét (amely szerint a bûnül-
dözés sikertelenségének kockázatát, így a bizonyítatlanság, illetve az el-
járás során elkövetett hibák terhét az állam viseli) azáltal, hogy az elí-
téltek véletlenszerû körére nézve megfordítja a bûnüldözés kockázatát.

17. Az AB szerint tehát a törvényességi óvás alkotmányellenességének
gyökere az óvás emelésére jogosultak diszkrecionális jogköre, ez azonban
nem változtatható meg az intézmény keretein belül, mert a törvényessé-
gi óvást legitimáló jogegységi funkcióval nem egyeztethetô össze a válo-
gatás nélküli, adott szempontok alapján kötelezô óvásemelés.

18. A törvényességi óvás ezen felül sérti a bíróságok és a bírák függet-
lenségének elvét is [alkotmány 50. § (3) és 57. § (1) bekezdés], mivel a leg-
fôbb ügyésznek nem pusztán a már lezárt ügy újrafelvételére van joga,
hanem egyéb, komoly jogkövetkezményekkel járó döntést is hozhat
(például felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja a megtámadott határozat
végrehajtását, biztonsági intézkedést rendelhet el). Különösen sérti pe-
dig a bírói függetlenség elvét, hogy a Legfelsôbb Bíróság elnöke által
emelt óvást a saját vezetése alatt álló testület bírálja el, fôleg amikor a
Legfelsôbb Bíróság határozata ellen benyújtott törvényességi óvást a
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Legfelsôbb Bíróság Elnökségi Tanácsa (a Legfelsôbb Bíróság elnöke ve-
zetésével) bírálja el.

19. Az AB mindezek alapján nem talált olyan kényszerítô állami érdeket,
mely e megoldás alkotmányossága melletti érvként mérlegelhetô lett volna.
Az ítélkezési gyakorlat hibáinak szervezeten belüli gyors kiküszöbölése és a
bírói gyakorlat központi irányítása gyakorlati szempontok csupán, s nem al-
kotmányos érvek. Az AB megállapította ugyanakkor, hogy a törvényességi
óvás megszüntetése ezeket a célokat nem hiúsítja meg, mert a törvénysértô
vagy megalapozatlan határozatok orvoslását a fellebbviteli és perújítási
rendszerben meg lehet oldani. A jogegység biztosítására pedig megmarad a
Legfelsôbb Bíróságnak az a joga, hogy minden ügyet másodfokon magához
vonhat, általános jellegû határozatot (testületi állásfoglalást) hozhat.

20. Ezért az AB a jövôre nézve megsemmisítette a törvényességi óvás
benyújtását lehetôvé tévô rendelkezéseket. Nem látott viszont okot ar-
ra, hogy a törvényességi óvás nyomán megindult eljárások befejezését –
amennyiben azok nem az elítélt hátrányára folynak – az eljárási szabá-
lyok megsemmisítésével lehetetlenné tegye, ezért a jogalkotóra bízta
ezeknek az eljárásoknak a befejezésüket követô hatályon kívül helyezését.

21. Azokat a szabályokat viszont, amelyek a terhelt hátrányára teszik le-
hetôvé az óvást – az egyéni jogvédelmi érdek hiánya miatt –, a határo-
zat közzétételének napjával semmisítette meg az AB. E körben az Abtv.
43. §-ának (3) bekezdése alapján elrendelte azoknak a büntetôeljárások-
nak a felülvizsgálatát, amelyekben a törvényességi óvás nyomán a ter-
heltre a jogerôs határozatnál hátrányosabb határozatot hoztak, feltéve,
hogy az elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól.
Egyúttal felhívta a törvényalkotót, hogy teremtse meg ennek lehetôsé-
gét, hiszen eddig szintén a legfôbb ügyész által kezdeményezett törvé-
nyességi óvás szolgált erre [Üsz. 5. § (2) bekezdés f) pont].

22. Az AB felhívta a jogalkotó figyelmét arra is, hogy a törvényességi
óvás megszûnése különösen sürgetôvé teszi, hogy a törvényalkotó kikü-
szöbölje az egyfokú jogorvoslati rendszer és a másodfokú eljárás szabá-
lyaiból fakadó olyan helyzeteket, amelyek fellebbezéssel nem teszik
lehetôvé egyes törvénysértések orvoslását.* Rámutat arra is, hogy Ma-

a döntés
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* Az Országgyûlés ennek a határozatnak az 1992. évi LXVIII. és LXIX. tör-

vénnyel tett eleget. Ezek vezették be a felülvizsgálat (mint rendkívüli jogorvoslat)

intézményét, melynek kezdeményezése – a törvényességi óvással ellentétben – az el-

járásban részt vevô felek joga. (Az intézmény a Pp.-ben és a Be.-ben egyaránt 1993.

január 1-jétôl hatályos.)
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gyarország a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányával
kötelezettséget vállalt a bírói jogorvoslat lehetôségeinek fejlesztésére.

23. Az AB visszautasította az indítványozó által megjelölt bírói ítéle-
tek megsemmisítését, mivel arra alkotmányjogi panasz keretében van
hatásköre, jelen indítvány viszont az alkotmányjogi panasz törvényi fel-
tételeinek nem felelt meg (Abtv. 48. §).

10/1992. (II. 25.) AB HATÁROZAT

EX-NUNC, EX-TUNC

Az indítvány

1. Az indítványozók az Abtv. 43. § (1) bekezdésének megsemmisí-
tését kérték. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A kifogásolt rendelkezés fôszabályként azt írja elô, hogy az Alkot-
mánybíróság által megsemmisített jogszabályt az errôl szóló határozat
közzétételének napjától nem lehet alkalmazni (ex nunc hatály).

3. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezés ellentétes a jogbiz-
tonság elvével, ezért alkotmányellenes, mivel így alkotmányellenes jog-
alapon keletkezett jogviszonyok érintetlenül maradnak.

4. Az indítványozók kérték továbbá, hogy az AB módosítsa egy ko-
rábban hozott határozatát, amelyben hatáskörének hiányát állapította
meg.

5. Végül kezdeményezték tizenöt – jogellenesen külföldre távozott ma-
gyar állampolgárok személyét és vagyonát hátrányosan érintô –, koráb-
ban hatályon kívül helyezett jogszabály ex tunc hatályú megsemmisíté-
sét.

A határozat

6. Az AB kifejtette, hogy az alkotmány 32/A. §-a szerint az alkot-
mánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisí-
ti a jogszabályokat. Az Abtv. ehhez hozzáteszi, hogy a megsemmisí-
tett jogszabály a határozat közzétételének napján veszti hatályát [42.
§ (1) bekezdés], és azt ettôl a naptól nem lehet alkalmazni [43. § (1)
bekezdés]. Ezek szerint tehát a fôszabály az ex nunc hatályon kívül he-
lyezés, ezen felül pedig az Abtv. 43. § (2) bekezdése külön kimondja,
hogy a jogszabály megsemmisítése nem érinti a határozat közzététele
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elôtt létrejött jogviszonyokat s a belôlük származó jogokat és kötele-
zettségeket.

7. Az AB rámutat arra, hogy az Abtv. a jogszabály alkotmányellenessé-
ge következményeit szabályozza, mind magára az alkotmányellenes jog-
szabályra nézve, mind pedig az annak alapján korábban létrejött jogvi-
szonyok tekintetében. Ez a kérdéskör nem azonos a semmisség problé-
máival (például hogy az alkotmányellenes jogszabály eleve semmis-e
vagy csak megsemmisíthetô). Mivel a semmisség különbözik a meg-
semmisítéstôl, nem helytálló az indítványozóknak az az érvelése, mely
szerint a megsemmisítés fogalmilag kizárólag visszamenôleges hatályú
lehet. A semmisséggel kapcsolatos elméleti, jogdogmatikai problémák-
ról az Abtv. nem foglalt állást, és erre az AB megítélése szerint nem is
volt szükség, mivel a jogszabály alkotmányellenessége következménye-
it úgy kell rendezni, hogy az ténylegesen a jogbiztonsághoz vezessen, és
ez az alkotmányos követelmény fontosabb a semmisségi elméletek kö-
vetkezetes alkalmazásánál.

8. Az AB külföldi példákat is felhozott arra nézve, hogy az alkotmány-
bírósági normakontroll területén a jogbiztonság követelményének sok-
féle módon lehet eleget tenni, például úgy, hogy csak az „új” jogszabá-
lyok alkotmányosságát lehet felülvizsgálni, vagy csak a jövôre nézve le-
het hatályon kívül helyezni, vagy úgy, hogy a jogszabály semmissége
megállapításának következményeit a lezárt jogviszonyokra maga a tör-
vény nem engedi érvényesülni.

9. Az AB szerint az Abtv. összhangban áll a jogbiztonság követelmé-
nyével. A törvényalkotó az ex nunc hatályú megsemmisítéssel éppen a
jogbiztonságra volt tekintettel, hiszen az Abtv. megalkotásával egyide-
jûleg átfogóan módosította az alkotmányt. A jogbiztonság ellen hatna,
ha az AB olyan jogszabályokat semmisítene meg fôszabályként vissza-
menôleges hatállyal, amelyek a ma hatályos alkotmányszöveg elôtt ke-
letkeztek, valamint ha ennek következtében olyan jogviszonyokat kel-
lene érvénytelennek tekinteni, amelyek keletkezésekor a hatályos alkot-
mány eltérô értékrendje és szabályai nem voltak elôre láthatók.

10. Az AB ugyanakkor rámutat arra is, hogy az Abtv. lehetôvé teszi az
ex nunc hatályon kívül helyezéstôl való eltérést, ha adott esetben egy
más idôpont jobban szolgálja a jogbiztonságot. Így például a joghézag
elkerülése céljából az AB gyakran a jövôbeni megsemmisítéssel idôt
hagy az új szabályozás megalkotására. De lehetôség van az ex tunc hatá-
lyon kívül helyezésre, illetve az alkotmányellenesség következményei-
nek alkalmazására az egyes jogviszonyokra, ha a jogbiztonság vagy – al-
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kotmányjogi panasz esetén – az indítványozó különösen fontos érdeke
ezt indokolja. A lezárt jogviszonyokba való beavatkozást viszont a tör-
vény csak akkor írja elô, ha azt más, a jogbiztonsággal konkuráló jogál-
lami elv megköveteli, mint a jogerôsen lezárt büntetôeljárások kötelezô
felülvizsgálata esetén az elítélt javára [Abtv. 43. § (3) bekezdés].

11. Azzal az indítvánnyal kapcsolatban, hogy az AB módosítsa koráb-
bi határozatát, a testület kifejtette, hogy az Abtv. 27. §-a értelmében az
alkotmánybírósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, az minden-
kire kötelezô. Ha az AB álláspontja jogi kérdésben változik, azt másik
eljárásban hozott új határozatban fejezi ki, illetve lehetôség van a hatá-
rozat kijavítására elírás vagy más hasonló hiba esetén. Az indítványozó
azonban a jogi kérdésben kifejtett álláspontja felülvizsgálatát várja az
AB-ból a korábbi határozat módosítása formájában, ezért a testület ezt
az indítványt visszautasította.

12. A korábban hatályát vesztett jogszabályok ex tunc hatályú megsem-
misítésére irányuló indítvány kapcsán az AB arra mutatott rá, hogy
absztrakt normakontroll esetén hatásköre csak az eljárás idején hatályos
jogszabályokra terjed ki. Már hatályon kívül helyezett jogszabály alkot-
mányossági vizsgálata csak konkrét esetben lehetséges, ha azt az Abtv.
38. §-a alapján bíró kezdeményezi az elôtte folyamatban lévô ügyben
való alkalmazhatóság kérdésében, illetve ha a már nem hatályos jogsza-
bály alkalmazhatóságának kérdése alkotmányjogi panasz kapcsán merül
fel. Mivel ebben az ügyben egyik feltétel sem valósult meg, ezért az AB
az erre irányuló indítványt is visszautasította.

11/1992. (III. 5.) AB HATÁROZAT

ELÉVÜLÉS I., A VISSZAHATÓ HATÁLY TILALMA

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az Országgyûlés által elfogadott, de még ki
nem hirdetett törvény elôzetes alkotmányossági vizsgálatát kérte az Al-
kotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Sólyom László és Szabó And-
rás volt.

2. A törvényjavaslat szövege a következô: „1. § (1) 1990. május 2-án is-
mét elkezdôdött az 1944. december 21-e és 1990. május 2-a között el-
követett és az elkövetéskor hatályos törvényekben meghatározott azon
bûncselekmények büntethetôségének elévülése, amelyeket az 1978. évi
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IV. törvény 144. § (2) bekezdése hazaárulásként, 166. § (1) és (2) be-
kezdése szándékos emberölésként, 170. § (5) bekezdése halált okozó tes-
ti sértésként határoz meg, ha az állam politikai okból nem érvényesítet-
te büntetô igényét. (2) Korlátlanul enyhíthetô az (1) bekezdés alkalma-
zásával kiszabott büntetés. 2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép ha-
tályba.”

3. A köztársasági elnök annak vizsgálatát kérte, hogy a törvényjavaslat-
nak az elévülési idô újrakezdését kimondó rendelkezése nem ellentétes-
e az alkotmány jogállamiságot rögzítô 2. §-ának (2) bekezdésével, az an-
nak részét képezô jogbiztonság sérelme miatt. Továbbá nem jelent-e
visszaható hatályú törvényhozást, s ezáltal nem sérti-e a nullum crimen
sine lege elvét. A köztársasági elnök szerint a törvényekbe vetett biza-
lom elve miatt különösen aggályos a már elévült bûncselekmények elé-
vülési idejének újrakezdése. Szerinte szintén sérti a jogbiztonság elvét
a határozatlan tartalmú fogalmak használata a törvényjavaslatban, pél-
dául az, hogy „az állam politikai okokból nem érvényesítette büntetô
igényét”, vagy hogy úgy jelöli meg a hazaárulás és a testi sértés minôsí-
tett esetét, hogy az alapbûncselekmény meghatározására nem hivatko-
zik, továbbá hogy kimondja a büntetés minden esetben való korlátlan
enyhíthetôségét. S végül a köztársasági elnök szerint kérdéses, hogy
nem tesz-e a törvény indokolatlan és önkényes különbséget az elköve-
tôk között aszerint, hogy az állam velük szemben milyen okból nem lé-
pett fel, s ezáltal nem sérti-e az alkotmány 54. § (1) bekezdését, illetve
70/A. § (1) bekezdését.

A határozat

4. Az AB szerint a vizsgált törvény különös élességgel veti fel a múlt
rendszerek joga és az új alkotmány szerinti jogállam viszonyának kérdé-
sét, ezért indokoltnak látta általánosságban összefoglalni álláspontját er-
rôl a kérdésrôl. E körben kifejtette, hogy az új alkotmány életbelépése a
politikai és a jogrendszer új minôségét vezette be annak kinyilvánításá-
val, hogy a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Ez
a jogállamiság az AB szerint ténymegállapítás és program egyszerre,
mely utóbbi azáltal valósul meg, hogy az alkotmány valóban és feltétle-
nül hatályosul. A jogrendszer számára ez azt jelenti, hogy azt a jogálla-
mi alkotmánnyal összhangba kell hozni. E folyamat ellenôrzése az AB
feladata, amely – az 1989. évi népszavazásról szóló elsô határozatára hi-
vatkozva – világossá tette, hogy bármely politikai törekvés kizárólag az
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alkotmány keretei között valósítható meg, s hogy az alkotmányosság
megítélésébôl ki vannak zárva a napi politikai szempontok.

5. Az AB rámutatott, hogy a rendszerváltás a legalitás alapján ment
végbe, a legalitás pedig azt a követelményt támasztja a jogállammal
szemben, hogy a jogrendszer önmagára vonatkozó szabályai feltétlenül
érvényesüljenek. A rendszerváltás után a régi jog továbbra is hatályban
maradt. Érvényességét tekintve nincs különbség az alkotmány elôtti, il-
letve utáni jog között, s az AB sem tett soha tartalmi különbséget a ko-
rábbi rendszerben, illetôleg az alkotmány után alkotott jogszabályok
között az alkotmányossági vizsgálat során. Minden jogszabálynak az al-
kotmánynak kell megfelelnie, a különbség csupán annyi, hogy a régiek
alkotmányellenessé válhattak az új alkotmány hatálybalépésével.

6. Az AB kifejtette, hogy a jogállam alapvetô eleme a jogbiztonság,
amely megköveteli a szerzett jogok védelmét, a véglegesen lezárt jogvi-
szonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett tartós jog-
viszonyok megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való
korlátozását. Ebbôl az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem jog-
szabállyal, sem jogszabály hatályon kívül helyezésével nem lehet alkot-
mányosan megváltoztatni. Kivétel ez alól az elv alól csak akkor enged-
hetô meg, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más alkotmányos elv el-
kerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz aránytalan sérelmet. A jogvi-
szonyok igazságtalan eredménye viszont önmagában nem érv a jogbiz-
tonsággal szemben. A testület e körben hivatkozott a 9/1992 (I. 30.) AB
határozatra, amelyben kimondta, hogy az anyagi igazságosság követel-
ménye csak a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és garanciákon be-
lül valósulhat meg, arra senkinek nem lehet alanyi joga. Az AB kiemel-
te, hogy a lezárt jogviszonyok kímélete szempontjából nem lehet kü-
lönbséget tenni aszerint, hogy az alapul szolgáló jogszabály miért és mi-
kor lett alkotmányellenes. A törvényhozót minden jogviszonnyal kap-
csolatban kötik a visszaható törvényhozás korlátai, az AB pedig az al-
kotmány hatálybalépése elôtti idôre még a norma tartalmi alkotmány-
ellenességét sem állapíthatja meg.

7. Az AB szerint ezért az adott történelmi helyzetet a jogállam kerete-
in belül és annak kiépítése érdekében figyelembe lehet venni, azonban
nem lehet a történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte igazságos-
ságra hivatkozva félretenni a jogállam alapvetô biztosítékait. A vizsgált
törvény olyan garanciális jogokat érint, amelyeket az alkotmány 8. § (4)
bekezdése akkor sem enged korlátozni, amikor más alapvetô jogok
alkotmányosan felfüggeszthetôk vagy korlátozhatók. Ezért itt egy-
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szerûen nincs tere a történelmi helyzet, az igazságosság stb. figyelem-
bevételének. A büntetôjogi garanciák alóli kivétel fogalmilag is csak a
garanciák nyílt félretételével lehetséges, ezt azonban a jogállam elve
kizárja.

8. A törvény konkrét vizsgálata során az AB kifejtette: a jogbizton-
ság lényege, hogy a jog egésze, annak egyes részterületei és szabályai is
világosak, egyértelmûek, hatásukat tekintve kiszámíthatók és a norma
címzettjei számára a büntetôjogban is elôre láthatók legyenek. E köve-
telménybôl pedig közvetlenül levezethetô a visszamenôleges hatály ti-
lalma, de különösen az ex post facto jogi rendezés, valamint az analó-
gia alkalmazásának tilalma. A jogállamiságot és a jogbiztonságot szol-
gálják az eljárási garanciák, így a büntetôjog elévülési szabályai, ame-
lyek a törvényes büntetôjogi felelôsségre vonást azáltal biztosítják,
hogy idôbeli korlátok közé szorítják az állami büntetô hatalom gyakor-
lását. A hatóságok mulasztása vagy a kézre kerítés eredménytelensége
– mint kockázat – az államot terheli. Ezért ha az elévülés bekövetke-
zett, a büntethetôség kizárása alanyi jogként illeti meg az elkövetôt. A
törvény tehát a visszaható hatály tilalmának sérelme miatt ellentétes az
alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság követelményé-
vel.

9. Az AB rámutatott arra is, hogy jogállamban az államnak nincs és
nem is lehet korlátlan büntetô hatalma az alkotmányos alapjogok és al-
kotmányos védelmet élvezô szabadságok miatt. Az alkotmány 8. § (1)
és (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthe-
tetlen és elidegeníthetetlen alapvetô jogait, ezek tiszteletben tartása és
védelme az állam elsôrendû kötelessége, ezért az alapvetô jogok lénye-
ges tartalmát törvény sem korlátozhatja. Az AB gyakorlata szerint alap-
jog és szabadság tartalma törvénnyel is csak más alapjog vagy alkotmá-
nyos érték védelme érdekében, elkerülhetetlen esetben, a szükséges
mértékben és arányosan korlátozható.

10. A büntetôjog tilalmai, elôírásai és különösen a büntetések mind
alapjogot vagy alkotmányosan védett jogot vagy érdeket érintenek.
Ezért az AB nyomatékosan mutatott rá, hogy a törvény azért is alkot-
mányellenes, mert nem felel meg a büntetôjogi beavatkozás elkerülhe-
tetlenségére, szükségességére és arányosságára vonatkozó alkotmányos
elôírásoknak. Az alkotmány ugyanis még rendkívüli állapot, szükségál-
lapot vagy veszélyhelyzet idején sem engedi meg a büntetôjog alkotmá-
nyos alapelveinek [54–56. §, 57. § (2)–(4) bekezdés] korlátozását vagy
felfüggesztését.
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11. Az AB megállapította, hogy a nullum crimen et nulla poena sine
lege elve nem csupán azt jelenti, hogy a bûncselekményt törvényben
kell tiltani és büntetéssel fenyegetni, hanem általánosságban azt köve-
teli meg, hogy a büntetôjogi felelôsségre vonásnak, az elítélésnek és a
büntetésnek kell törvényesnek lennie. Ezen alkotmányos alapelveknek
számos büntetôjogi jogszabály adja meg a tartalmát, így a büntetôjog
minden szabályának módosulása alapvetôen és közvetlenül érinti az
egyéni szabadságot és az egyén alkotmányos helyzetét. Ezért az elévülé-
si szabályok is csak úgy módosíthatók, ha azok az alkotmányos bünte-
tôjogi felelôsséggel összhangban maradnak. Mivel a vizsgált törvény
nem felel meg a büntetôjogi legalitás alkotmányos elvének, az AB meg-
állapította, hogy a törvény alkotmányellenes.

12. A törvénnyel kapcsolatos egyes alkotmányossági problémákról az AB
a következôket fejtette ki. A büntetôjogi legalitás alkotmányos követel-
ményébôl (amelynek részét képezi, hogy csak az elkövetéskor hatályos
törvény szerint lehet valakit bûnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújta-
ni) következik, hogy a büntethetôség elévülésére is a bûncselekmény el-
követésekor hatályos törvényt kell alkalmazni. Ezt támasztja alá a jog-
állam részét képezô alkotmányos elv is, mely szerint az állam büntetô
hatalmának törvényben meghatározott határai és feltételei nem változ-
tathatók meg annak terhére, akinek a cselekményét büntetôjogilag
megítélik. Sem a büntetôpolitika változása, sem az eljáró hatóságok
mulasztása vagy hibája nem eshet az elkövetô terhére. Egyedül a bíró-
ság állapíthatja meg jogerôsen, hogy egy adott bûncselekmény büntet-
hetôsége elévült-e, mégpedig az elkövetéskor hatályos törvény alapján.

13. A fenti elvbôl következôen a már elévült bûncselekmény újból bün-
tethetôvé tétele az alkotmányba ütközik. A büntethetôséget megszün-
tetô okokkal, köztük az elévüléssel az állam elsôsorban saját büntetô ha-
talmának szab határt. Ezen okoknak nincs közük a bûnösséghez, nem
változtatnak a tett minôsítésén, az továbbra is bûncselekmény marad;
közömbös az is, hogy milyen okból nem üldözték a bûnöst. Ha az elé-
vülés beállt, az elkövetônek alanyi joga keletkezik arra, hogy ne lehes-
sen megbüntetni. Ezért a jogban való bizalom elve feltétlenül megkö-
veteli, hogy ha egyszer valamely büntethetôséget megszüntetô ok bekö-
vetkezett, a bûncselekményt ne lehessen újabb törvénnyel büntethetô-
vé tenni. Közömbös, hogy azt elévült bûncselekmény esetén az elévülés
újraindításával vagy nyugvási, félbeszakítási okok utólagos törvényi
megállapításával teszik-e. A már elévült bûncselekmény újból büntet-
hetôvé tétele tehát ellentétes az alkotmány 2. § (1) bekezdésével, mert
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sérti a jogbiztonságot, illetve mert áttöri azt az elvet, hogy az állam
büntetô hatalma korlátozott, s ellentétes az 57. § (4) bekezdésével is,
mivel visszaható hatállyal tesz büntethetôvé cselekményeket.

14. Alkotmányellenes a még el nem évült bûncselekmény törvényi el-
évülési idejének meghosszabbítása, illetve az elévülés törvénnyel való
félbeszakítása is. Az elévülés nyugvásának, félbeszakításának lehetôsé-
ge miatt az elévülési idô tényleges hossza nem garantált, a törvény csak
a minimumot határozza meg. Azonban e minimum az elkövetô terhé-
re nem módosítható. A még el nem évült bûncselekmény elévülését
meghosszabbító törvény alkotmányossága tehát attól függ, hogy súlyo-
sabb elbírálást eredményez-e, mintha az elévülési idôt eljárási cselek-
mény szakítja félbe. Az elévülés nyugvása vagy félbeszakítása csak
olyan eljárási cselekmény eredménye lehet, amely az eljárás elôbbre vi-
telére irányul; pusztán adminisztrációs tevékenység nem válthat ki
ilyen hatást, különösen, ha célja csupán az elévülés félbeszakítása. Ezért
mindig súlyosabb elbírálást eredményez, ha a rendes elévülési idôt tör-
vény hosszabbítja meg. Ugyancsak súlyosabb elbíráláshoz vezet, ha az
egyedi ügyben az elévülést félbeszakító vagy az elévülés nyugvását
eredményezô hatósági aktust törvény pótolja. Még inkább így van ez,
ha a törvény olyan ügyekre is vonatkozik, amelyekben nem is indult el-
járás.

15. Nyugvási vagy félbeszakítási oknak visszaható hatályú törvénnyel
való megállapítása szintén alkotmányellenes. Az elévülés visszaható ha-
tályú, törvénnyel való meghosszabbításának fent leírt alkotmányossági
akadályait nem lehet megkerülni azzal a magyarázattal, hogy az „elévü-
lés nyugodott”. Ha ugyanis az elévülés a hatályos törvény szerint való-
ban nyugodott, akkor szükségtelen ezt újabb törvényben kimondani.
Ellenkezô esetben pedig törvény nem mondhatja ki utólag, hogy a bûn-
cselekmények elévülése olyan ok miatt nyugodott, amelyet az elévülési
idô alatt hatályos jog szerint az adott bûncselekmény elbírálására nem
lehetett alkalmazni, ezzel ugyanis a törvény az elévülési idôt utólag
meghosszabbítaná, ami az elôzô pontban kifejtettek szerint alkotmány-
ellenes.

16. Az a feltétel, mely szerint a törvényben megjelölt bûncselekmények
büntethetôségének elévülése akkor kezdôdik újra, „ha az állam politikai
okból nem érvényesítette büntetô igényét”, alkotmányellenes, mert ha-
tározatlansága miatt sérti a jogbiztonságot, amellett az elévülés szem-
pontjából nem lehet alkotmányosan különbséget tenni aszerint, hogy az
állam milyen okból nem érvényesítette büntetô igényét. A törvénybôl
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nem állapítható meg, mit jelent a büntetô igény nem érvényesítése:
nem indítottak eljárást, azt törvényes indok nélkül megszüntették vagy
törvénytelenül enyhe büntetéssel zárták le. Nem határozható meg az
sem, hogy mi és milyen értékrendhez képest minôsül politikai oknak.
Ugyanakkor a törvény kétszeres megkülönböztetést tesz az elkövetôk
között azáltal, hogy csak három bûncselekmény elévülését indítja újra,
s azt is csak a politikai okból nem üldözöttek esetén. Mivel nem állapít-
ható meg olyan indok, amely pozitív diszkrimináció alkotmányos alap-
jául szolgálhatna (azok javára, akik nem tartoznak a törvény hatálya alá),
ezért ez a rendelkezés az alkotmány 70/A. §-ába ütközik. A politikai ok-
ból elmulasztott bûnüldözés mint a büntethetôség idôbeli kiterjesztésé-
nek kritériuma egyúttal beleütközik az alkotmányos büntetôjog e hatá-
rozatban – valamint a 9/1992. (I. 30.) AB határozatban – kifejtett alap-
elvébe is. Eszerint nem hárítható az elkövetôre annak terhe, ha az állam
mulasztása miatt a büntetôeljárás ideális célja, az igazságos és rendelte-
tését betöltô büntetés kiszabása nem teljesülhetett. Közömbös, hogy az
állam rosszul vagy egyáltalán nem érvényesítette büntetô igényét, s az
is, hogy milyen okból.

17. Az AB határozata szerint alkotmányellenes az is, hogy a törvény
úgy vonja hatálya alá a hazaárulás bûntettét, hogy nem veszi figyelem-
be a bûncselekmény tényállása által védett jogi tárgy (a bûncselekmény
politikai értéktartalma) többszöri változását a különbözô politikai rend-
szerekben. A hazaárulás üldözésének „politikai okból” való elmaradása
tipikusan utólagos minôsítés, s valójában magát a tényállást minôsíti át
visszaható hatállyal. A ma hazaárulásnak minôsülô cselekmények egy
része az elkövetéskori értékrend szerint nem számított hazaárulásnak.
A hazaárulás egy késôbbi politikai rendszer értékrendje szerinti elbírá-
lása ezért az alkotmány 57. § (4) bekezdésébe ütközik: olyan cselek-
ményt sújt büntetéssel, amely az elkövetéskor nem számított bûncse-
lekménynek.

18. A törvény 1. § (2) bekezdése, mely szerint „az (1) bekezdés alkal-
mazásával kiszabott” büntetés korlátlanul enyhíthetô, alkotmányelle-
nes, mert a kegyelmezési jogot a büntetés korlátlan enyhítésére korlá-
tozza. Az AB rámutatott, hogy a büntetôtörvény ismeri ugyan a bünte-
tés korlátlan enyhítésének lehetôségét [Btk. 87. § (4) bekezdés], ez
azonban csak a büntetéskiszabás során szélesíti ki a bíróság jogkörét a
büntetés meghatározásában. A törvény azonban szövege szerint nem
büntetéskiszabási, hanem kegyelmi rendelkezést fogalmaz meg (kisza-
bott büntetés enyhítése). A törvénybôl nem derül ki, hogy ezt a kegyel-
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mi jogkört a bíróság vagy a köztársasági elnök gyakorolná. Mivel a tör-
vény nem közkegyelmi törvény, a bíróságokat kegyelmezési jogkörrel
nem ruházhatja fel, a köztársasági elnök alkotmányban meghatározott
kegyelmezési jogköre pedig nem korlátozható. Ezért a törvény e rendel-
kezése is alkotmányellenes.
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B. Jogalkotás – jogbiztonság

34/1991. (VI. 15.) AB HATÁROZAT

KIHIRDETÉS I.

Az indítvány

1. A Zala Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság az 1990. november
14-én kelt 3. Pf. 20868/1990/4. számú végzésével – az elôtte folyamat-
ban levô eljárás egyidejû felfüggesztésével – az illetékekrôl szóló 1986.
évi I. törvény [a továbbiakban (régi) Itv.] módosításáról rendelkezô
1989. évi LII. törvény (a továbbiakban Itvm.) 5. § (1) bekezdése alkot-
mányellenességének vizsgálatát kezdeményezte az Alkotmánybíróság-
nál. Az ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. Az ügyben szereplô ingatlanra vonatkozóan az eljáró Zala Megyei Il-
letékhivatal határozatával – az 1990. január 1-jén hatályba lépô Itvm.
4. §-ában foglalt módosító rendelkezés alapján – a felpereseket szemé-
lyenként 20 471 forint ajándékozási illeték megfizetésére kötelezte,
mely határozatot a Zala Megyei Tanács V. B. Közgazdasági Osztálya
mint másodfokú államigazgatási szerv helybenhagyta. A felperesek ke-
resetükben a jogerôs államigazgatási határozat felülvizsgálatát és hatá-
lyon kívül helyezését kérték azzal az indokkal, hogy az Itvm. – amely
szerintük megszüntette a húsz évre szóló haszonélvezet fenntartásával
ajándékozott ingatlanok illetékmentességét – a Magyar Közlönyben az
ajándékozási szerzôdés bejelentésének napjáig nem került kihirdetésre,
így az illeték megállapításánál e törvény nem alkalmazható. Az elsôfo-
kú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.

3. Az AB eljárását kezdeményezô másodfokú bíróság helyesnek ítélte
meg azt a felperesi érvelést, hogy mindaddig, amíg a jogszabályt közlô
hivatalos lap nem hozzáférhetô bárki számára, a jogszabály ténylegesen
nem tekinthetô kihirdetettnek. A peradatok arra utaltak, hogy a Ma-
gyar Közlöny sérelmezett törvényt kihirdetô 1989. évi 98. száma való-
ban a törvény hatálybalépését és az ajándékozási szerzôdés bejelentését
követôen jelent meg. Így a hivatalos megjelenés közlönyön feltüntetett
napját jóval késôbb követô nyilvánosságra hozatallal a törvény ténylege-
sen a kihirdetését megelôzôen állapított meg kötelezettséget. Az Itvm.
5. § (1) bekezdése pedig a hatálybalépés idôpontját – 1990. január 1-jét
megjelölve – úgy határozta meg, hogy nem maradt kellô idô a jogsza-
bály alkalmazására való felkészülésre, illetôleg a jogszabályt a megjele-
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nés késedelme miatt a hatálybalépés napján, illetve az azt követô napok-
ban a megjelenés elmaradása miatt nem is lehetett alkalmazni. Mindezek
alapján az Itvm. 5. § (1) bekezdése sérti az alkotmány 7. § (2) bekezdé-
sében és a 26. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket (a jogalkotás
rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelen lévô ország-
gyûlési képviselôk kétharmadának szavazata szükséges).

A törvény kihirdetésérôl annak kézhezvételétôl számított tizenöt
napon – az Országgyûlés elnökének sürgôsségi kérelmére öt napon – be-
lül a köztársasági elnök gondoskodik. A kihirdetésre megküldött tör-
vényt aláírja. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni, valamint a
Jat. 12. § (2) és (3) bekezdésében foglalt elôírásokat be kell tartani.
(Jogszabály a kihirdetését megelôzô idôre nem állapíthat meg kötele-
zettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A jog-
szabály hatálybalépésének idôpontját úgy kell meghatározni, hogy kel-
lô idô maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.)

A határozat

4. Az AB megállapította, hogy a Zala Megyei Bíróság eljárást kezde-
ményezô végzésének meghozatala, illetôleg annak az AB-hoz való elô-
terjesztése idôpontjában az Itvm. hatályban volt. Az illetékekrôl szóló
1990. évi XCIII. törvény 98. §-a alapján azonban e törvény – 1991. ja-
nuár 1-jei hatálybalépésével – hatályát vesztette az indítvánnyal kifogá-
solt Itvm. is.

Noha az AB hatásköre általában csak azoknak a jogszabályoknak az
utólagos alkotmányossági vizsgálatára terjed ki, amelyek az elbírálás
idôpontjában hatályosak, az AB – az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján
– a hatályát vesztett jogszabály alkotmányosságát is megvizsgálja, ha az
egyedi (konkrét) esetben az Abtv. 38. §-a alapján az eljárást bíró kezde-
ményezi az elôtte folyamatban lévô ügyben való alkalmazhatóság kérdé-
sében. Az alkotmányosság visszamenôleges vizsgálatának terjedelme a
vitás jogviszony körülményeitôl függ. Erre tekintettel az AB az indít-
ványt érdemben vizsgálta és bírálta el.

5. A (régi) Itv.-t módosító törvényt 1989. december 28-án hirdették ki
és 1990. január 1-jén lépett hatályba. Rendelkezéseit az illetékkiszabásra ezt
követôen bejelentett ügyekben kellett alkalmazni. Az AB megállapítot-
ta, hogy a (régi) Itv. módosításáról rendelkezô Itvm. 5. § (1) bekezdése
alkotmányellenes volt, ezért kizárta a perben való alkalmazását. Állás-
pontja szerint a törvényhozó az Itvm. hatályának megállapításánál nem
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vette figyelembe a Jat. 12. § (2) bekezdésében foglalt azon garanciális ren-
delkezést, amely szerint a jogszabály a kihirdetését megelôzô idôre nem
állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást
jogellenessé (ezt követeli meg a jogbiztonság elve). A jogszabály kihirde-
tése és hatálybalépése közötti idôtartam olyan bizalmi idôszaknak minô-
sül, amely alatt a jogszabály címzettjei még a korábbi rendelkezések sze-
rint járhatnak el, szögezte le az AB. Noha a Jat. nem alkotmányerejû tör-
vény, az AB a fentieket alkotmányos jellegû szabálynak tekinti gyakorla-
tában, és alkotmánysértést állapít meg, ha a Jat. szabályainak megsértése
egyben alkotmányi alapelvbe, illetve rendelkezésbe is ütközik.

A Jat. 12. § (3) bekezdése szerint a jogszabály hatálybalépésének idô-
pontját úgy kell meghatározni, hogy kellô idô maradjon a jogszabály al-
kalmazására való felkészülésre. A Jat. e rendelkezése nem alkotmányos
jellegû elôírás. Ezzel összefüggô alkotmánysértést csak a jogbiztonság
súlyos sérelme esetén lehetne megállapítani. A vizsgált ügyben a jog-
biztonság súlyos sérelme nem volt megállapítható.

Az AB az alkotmányellenes kihirdetés „gyakorlatának” megszünte-
tése érdekében megkereste az illetékes szerveket. Ennek megfelelôen a
jogszabályok kihirdetéséért felelôs állami szerveknek biztosítaniuk kell,
hogy a hivatalos lap és benne a jogszabályok olyan idôpontban jelenje-
nek meg, amely nem sérti a Jat. hivatkozott elôírásait.

35/1991. (VI. 20.) AB HATÁROZAT

NORMAKOLLÍZIÓ ÉS JOGBIZTONSÁG

Az indítvány

1. Az indítványozó az Abtv. 21. § (2) bekezdése alapján a Központi
Mûszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény több rendelke-
zése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte
az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. Az egyébként az 1995. évi CXXI. törvénnyel hatályon kívül he-
lyezett jogszabály azokra a külföldi részvétellel mûködô társaságokra is
kiterjeszti a Központi Mûszaki Fejlesztési Alaphoz való hozzájárulási
kötelezettséget, amelyekben a külföldi érdekeltség eléri a 20%-os há-
nyadot vagy az ötmillió forintot.

3. Az indítványozó a fenti rendelkezést alkotmányellenesnek tartotta,
és alkalmazhatóságának korlátozását kérte annak kimondásával, hogy ez a
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fizetési kötelezettség a megjelölt gazdasági társaságokra nem vonatkozik.
Szerinte ugyanis a külföldiek magyarországi befektetéseirôl szóló 1988.
évi XXIV. törvény 14. § (1) bekezdése szerint a társaságot nyeresége alap-
ján az állami költségvetés javára az ott írt befizetésen kívül más befizeté-
si kötelezettség nem terheli. A támadott rendelkezés ettôl eltér, és több-
letkötelezettséget ró meghatározott gazdasági társaságokra, aminek kö-
szönhetôen a két jogszabály ellentétbe kerül egymással, ez pedig szerinte
alkotmányellenességet eredményez.

A határozat

4. Az AB az indítványt alaptalannak találta, mivel az indítványozó nem
jelölt meg olyan alkotmányos rendelkezést, amellyel a törvény ellentétben
állna. Anyagi alkotmányellenesség nem állapítható meg pusztán azért, mert
meghatározott életviszonyokat, tényállásokat ellentétesen, illetve értelme-
zéstôl függôen eltérôen rendeznek törvényileg – az is szükséges, hogy az al-
kotmányba ütközzön, szögezi le az AB. A törvényi rendelkezések ellent-
mondásának jogértelmezéssel való feloldása, illetve a törvény hatályának
korlátozása az Abtv. 1. §-a és az alkotmánybírósági hatáskört megállapító
egyéb törvényi rendelkezések alapján nem tartozik az AB hatáskörébe, ezért
a testület az indítvány e részét visszautasította. A testület felhívta a figyel-
met arra, hogy az ilyenfajta összeütközés feloldása elsôsorban jogalkalmazói
feladat, amennyiben pedig a jogszabályértelmezés nem vezet eredményre, a
törvényhozónak kell gondoskodnia egyértelmû szabályozásról.

5. A testület a jogállamiság elvébôl vezette le azt a tételt, mely sze-
rint azonos szintû jogszabályok között kizárt a normakollízió. Az AB
azért utasította el az indítványt, mert törvényi rendelkezések összeütkö-
zése csak akkor eredményez alkotmányellenességet, ha egyben alkotmá-
nyos jogokba vagy elvekbe ütközik.

7/1992. (I. 30.) AB HATÁROZAT

FELKÉSZÜLÉS

Az indítvány

1. Az indítványozó az Abtv. 21. § (2) bekezdése alapján kérte az Itv.
hatálybaléptetô 97. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megálla-
pítását és megsemmisítését. Az ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.
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2. A vizsgálatra felhívott rendelkezés alapján a törvény a (2) bekez-
désben foglaltak kivételével 1991. január 1-jén lépett hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépését követôen illetékkiszabásra bejelentett vagy
más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyek-
ben, illetve kezdeményezett eljárások esetében kellett alkalmazni.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a hatálybalépés idôpontjának
meghatározásával a jogalkotó megsértette a Jat. 12. § (3) bekezdését,
mely szerint a jogszabály hatálybalépésének idôpontját úgy kell megha-
tározni, hogy kellô idô maradjon felkészülni a jogszabály alkalmazásá-
ra. Az Itv.-t 1990. december 24-én hirdették ki, a címzettek pedig csak
a hatálybalépés (1991. január 1.) körüli napokban kapták kézhez a Ma-
gyar Közlöny vonatkozó számát.

Az indítványozó támadja továbbá a rendelkezésnek – szerinte – a
Jat. 12. § (2) bekezdését sértô második mondatát, amely visszaható ha-
tállyal állapít meg illetékkötelezettséget azáltal, hogy többféle kedvez-
ményt megszüntet, továbbá rámutat arra is, hogy az illetékkötelezett-
ség keletkezésének idôpontja nem esik egybe az Itv. hatályánál iránya-
dónak vett illetékkiszabásra bejelentés, illetôleg a más módon tudo-
másra jutás idôpontjával, ami ugyancsak beleütközik a visszamenôle-
ges hatály tilalmába. („A jogszabály a kihirdetését megelôzô idôre nem
állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatar-
tást jogellenessé.”)

A határozat

4. Az AB ítélkezési gyakorlata szerint a Jat. szabályainak megsértése
csak akkor valósít meg alkotmányellenességet, ha az egyben alkotmá-
nyos alapelvbe, illetve rendelkezésbe is ütközik. Erre figyelemmel vizs-
gálta a testület a Jat. idézett elôírásaira alapozott indítvány nyomán az
Itv. sérelmezett hatálybaléptetô elôírásainak alkotmányosságát.

5. Az AB álláspontja szerint a „kellô idô” megállapítása és biztosítása
a jogalkotó felelôsséggel terhelt mérlegelésének és döntésének függvénye,
alkotmányellenesnek csak akkor lenne nyilvánítható, ha az alkalmazás-
ra való felkészülést szolgáló idôtartam hiányozna vagy súlyosan veszé-
lyeztetné a jogbiztonságot. Az Itv. ezzel szemben sem az illetékezési
rendszerben, sem az azt alkalmazó szervezetben nem idézett elô számot-
tevô változást, az AB az új törvény alkalmazására való felkészüléshez fel-
tétlenül szükséges idô hiányát nem minôsítette olyan mértékûnek,
amely a jogbiztonságot súlyosan sértette volna. Ezért az AB az Itv. 97.
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§ (1) bekezdése elsô mondata alkotmányellenességének megállapítására
vonatkozó indítványt és a megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasí-
totta, ezzel egyidejûleg javaslatot tett a törvényhozó számára a szüksé-
ges idôtartam világos definiálására.

6. A hatálybaléptetô rendelkezésbôl azonban az is következik, hogy
az Itv. rendelkezéseit kell alkalmazni nemcsak az ezután induló, hanem
mindazon illetékügyekben is, amelyek e törvény hatálybalépése elôtt
keletkeztek, és a szabályszerû vagy esetleg késedelmes bejelentésük
vagy tudomásra jutásuk a hatálybalépés után következett, illetve kö-
vetkezik be. Az AB rámutat arra, hogy például az ajándékozási és a
visszterhes vagyonátruházási ügyeknél számos esetben, az öröklési
ügyeknél pedig – a hagyatéki eljárások idôigényessége miatt – még
gyakrabban elôfordul, hogy a vagyonszerzést az illetékkötelezettség
keletkezését követôen hosszabb idô elteltével jelentik be vagy jut az il-
letékhivatal tudomására. Mivel az Itv. csak 1990. december 24-én ke-
rült kihirdetésre és 1991. január 1-jén már hatályba lépett, a kifogásolt
rendelkezés a vagyonszerzési ügyek szabályszerû bejelentésének az ille-
tékjogszabályok által elôírt, az érintettek részére nyitva álló – tizenöt,
illetve harmincnapos – idôtartamát sem vette figyelembe [(régi) Itv.
16–18. § és 82. § (2) bekezdés, Itv. 89–91. és 76. §]. Az AB emellett
kiemeli, hogy az új szabályozás az illetékfizetésre kötelezettek egy
meghatározott körére a korábbinál hátrányosabb illetékfizetési feltéte-
leket állapít meg, ami a jogbiztonság alkotmányban rögzített alapelvé-
bôl következô visszamenôleges hatály tilalmát sérti. Így például emel-
te a gépjármûöröklési, ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási il-
letékek mértékét [Itv. 24. §, (régi) Itv. 16. §], a korábbi illetéktör-
vényben foglalt néhány illetékmentességet és kedvezményt pedig meg-
szüntet, mint például a (régi) Itv.. 9. § (1) bekezdés f) és j) pontjában,
valamint g) pontjában az üdülô, hétvégi ház és zártkerti ingatlan te-
kintetében megállapított öröklési illetékmentességet, illetve kedvez-
ményt, továbbá a 10. § (2) bekezdésben foglalt ajándékozási illeték
kedvezményt. Az AB erre tekintettel alkotmányellenesnek nyilvánítot-
ta és ex nunc hatállyal megsemmisítette a 97. § (1) bekezdés második
mondatát. (Az ex tunc hatály a jóhiszemûen szerzett jogok sérelmét
eredményezte volna.)

7. Az AB határozata végén megjegyzi: a törvényalkotónak, hogy el-
kerülje az alkotmányellenességet, a törvény hatályát ki kellett volna zár-
nia azokban a hatálybalépését megelôzôen indult esetekben, ahol az hát-
rányosabb helyzetet teremtett volna meghatározott kör számára, illetve
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az illetékkötelezettség keletkezésének idôpontjához kellett volna kötni
a törvény rendelkezéseinek alkalmazhatóságát.

Végül az AB javaslatot tett a törvényhozónak arra, hogy az új szabá-
lyozás megalkotásával egyidejûleg gondoskodjék a sérelmet szenvedet-
tek kárpótlásáról.

25/1992. (IV. 30.) AB HATÁROZAT

KIHIRDETÉS II.

Az indítvány

1. Az indítványozó az Abtv. 21. § (2) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 1991. évi költségvetésérôl és az államháztartás vitelének
1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény visszamenôleges ha-
tályra vonatkozó rendelkezéseinek utólagos vizsgálatát és megsemmisí-
tését kérte. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A törvény 69. §-a szerint „e törvény a kihirdetése napján lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban a 23. § (1) bekezdés és a 60–63. §-ok ki-
vételével 1991. január 1. napjától kell alkalmazni”.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a hivatkozott rendelkezés a Jat.
12. § (3) bekezdését sérti, mely szerint jogszabály a kihirdetését mege-
lôzô idôre nem állapíthat meg kötelezettséget. Az indítvánnyal egyide-
jûleg csatolta a késedelmes közzététel bizonyítékait: a Miniszterelnöki
Hivatal hozzá intézett 956-VIII/1991. számú levelét, amely szerint az
1990. évi CIV. törvényt tartalmazó Magyar Közlöny 1991. január 14.
napján vált bolti forgalomban bármely állampolgár számára hozzáférhe-
tôvé, illetve az Alkotmánybíróság is e napon vette át a Magyar Közlöny
említett számát. Csatolta továbbá a Hírlapelôfizetési és Lapellátási Iro-
da 202-228/1991. számú levelét arról, hogy a Magyar Közlöny szóban
forgó – 1991. évi 1. – számának az elôfizetôk részére való postázását
1991. január 17-én fejezték be.

A határozat

4. Az alkotmány 2. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság
független, demokratikus jogállam, ebbôl következik a jogbiztonság kö-
vetelménye, szögezi le az AB. Ennek lényege, hogy az állampolgárok jo-
gait és kötelességeit mindenki számára hozzáférhetô jogszabályok ren-
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dezzék. A jogszabályok követéséhez pedig szükséges biztosítani, hogy
visszamenôlegesen ne teremtsenek hátrányosabb helyzetet az állampol-
gárok számára és jogszerû magatartást ne nyilvánítsanak jogellenessé.

5. Vélelem szól amellett, hogy a kihirdetés a jogszabály Magyar Köz-
lönyben való megjelentetésével történik meg, amirôl a kormány tarto-
zik gondoskodni. A bizonyítékok alapján az AB minden kétséget kizá-
róan megállapította a visszadátumozás tényét, és megsemmisítette a 69. §
azon rendelkezését, amely elrendelte a törvény 64–68. §-ában foglaltak
1991. január 1-jétôl történô alkalmazását az 1991. január 1. napjától
13. napjáig terjedô idôszakra vonatkozóan, azaz kiküszöbölte a kötele-
zettségek visszamenôleges hatályú beállását. Ezáltal az Abtv. 43. § (1)
bekezdésétôl eltérôen nem a határozat közzétételének idôpontjától ki-
zárt a rendelkezések alkalmazása, hanem egy korábbi idôszakra vonat-
kozóan. A jogbiztonság követelményét szem elôtt tartva úgy döntött a
testület, hogy a határozat ne érintse a közzététele elôtt létrejött (módo-
sult, megszûnt) jogviszonyokat, illetve a belôlük fakadó jogokat és kö-
telezettségeket. Ellenkezô esetben az okozott sérelem súlyával összhang-
ban nem álló adminisztrációs többletmunkát jelentett volna az utólagos
korrekció.

28/1992. (IV. 30.) AB HATÁROZAT

VÁMTARIFA

Az indítvány

1. A Gyôri Városi Bíróság az Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján az elôt-
te folyamatban levô eljárás felfüggesztése mellett indítványozta a keres-
kedelmi vámtarifa módosításáról szóló 2/1991. (II. 11.) NGKM–PM
rendelet 2. §-a alkotmányellenességének és a konkrét ügyben való alkal-
mazhatatlanságának megállapítását az Alkotmánybíróságnál. Az ügy
elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A rendelet 2. §-a így szól: „Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.” A konkrét ügyben a felperes gépkocsit hozott be az országba,
szabályszerûen leróva a vámot, a vámkezelési díjat és a forgalmi adót.
A gyôri vámhivatal egy hónappal késôbb további összeg befizetésére kö-
telezte, azzal az indokkal, hogy a vámtarifát megállapító jogszabály mó-
dosítása miatt már eredetileg is a megnövelt tarifa szerint kellett volna
fizetnie a felperesnek. A másodfokú vámhatóság szintén leszögezte: a
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vámkezelés idôpontja irányadó a vámok és egyéb költségek megállapí-
tásánál. A vámkezelés idôpontja 1991. február 11. volt, ezen a napon
hirdették ki a fenti rendeletet és ekkor lépett hatályba.

3. A bíróság alkotmányellenesnek vélte a rendelkezést, mivel egyfelôl
sérti a Jat. 12. § (3) bekezdését, mely szerint a jogszabály hatálybalépé-
sének idôpontját úgy kell megállapítani, hogy megfelelô idô álljon ren-
delkezésre a felkészüléshez, másfelôl ellentmond a jogállamiság elvének
azáltal, hogy a jogalkotó figyelmen kívül hagyta a vámjog részletes sza-
bályait megállapító 39/1976. (XI. 10.) PM–KKM rendeletben foglalt
árutovábbítási és vámkezelési határidôket.

A határozat

4. Az AB több korábbi határozatához hasonlóan az alkotmány 2. §-ából
(„a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam”) vezette le a
jogbiztonság mindenkor irányadó követelményét, melynek lényege,
hogy a jogszabályok mindenki számára megismerhetôk legyenek, mi-
vel azokat mindenki követni tartozik. Ennek érdekében azonban az ál-
lamnak kell megfelelô módon tájékoztatnia mind a jogalkalmazó szer-
veket, mind az állampolgárokat: ezt szolgálja a Jat. rendelkezése és
ugyanez következik az alkotmányból is. Azaz úgy kell megállapítani a
kihirdetés és a hatálybalépés közötti idôtartamot, hogy a jogszabály szö-
vegét állampolgár és jogalkalmazó szerv egyaránt megszerezhesse és át-
tanulmányozhassa, magatartását ahhoz igazíthassa, illetôleg a jogalkal-
mazó szervek is felkészülhessenek az alkalmazására. (A testület ehelyütt
idézi fel a szocializmus ezt figyelmen kívül hagyó, helytelen, jogbizony-
talanságot eredményezô gyakorlatát, amelyet egy demokratikus állam nem
folytathat.) A „megfelelô idô” megállapítása a jogalkotó feladata, nem
alkotmányjogi kérdés, az AB nem bocsátkozik tanácsadásba e téren. Ki-
emeli még, hogy az azonnali hatálybaléptetés, sôt a visszamenôleges ha-
tály is megengedett lehet, ha az elônyösebb helyzetet teremt a címzet-
tekre nézve. Azonban ha nem biztosít a jogalkotó megfelelô idôt, mint
jelen esetben, akkor az már alkotmányjogi problémának minôsül. Erre
tekintettel alkotmányellenesnek és a konkrét ügyben alkalmazhatatlan-
nak nyilvánítja a rendelet 2. §-át.

5. Az AB megjegyzi továbbá, hogy bizonyos esetekben az alkotmányos
cél elérésére irányuló állami akarat indokolttá teheti az azonnali hatály-
baléptetést – de nem a jelen esetben! –, és akkor is köteles gondoskod-
ni a törvényes kihirdetésrôl olyan idôpontban, amikor az már nem ve-
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szélyezteti az elérni kívánt célt, de a jogszabállyal összhangban nem ál-
ló magatartás még nem von maga után hátrányos jogkövetkezménye-
ket. Ha ilyen jogszabály kerül a testület elé, esetileg fogja vizsgálni az
alapjául szolgáló társadalmi érdek fennállását.

6. Az alkotmányellenesség megállapítása mellett mégsem semmisítet-
te meg a rendelkezést az AB, mivel nem kívánta átvenni a jogalkotó fe-
lelôsségét a felkészüléshez szükséges idôtartam megállapítása terén.
A konkrét ügybôl azonban egyértelmûen látható volt a testület számá-
ra, hogy az idôtartam nem volt elégséges a felkészüléshez, ezért ebben
az eljárásban alkalmazhatatlannak ítélte azt, az állampolgárról az állam-
ra hárítva az okozott hátrányt.

60/1992. (XI. 17.) AB HATÁROZAT

JOGI IRÁNYMUTATÁSOK

Az indítvány

1. Az indítványozó a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérôl szóló törvény „Az 1991. évi XXXII. törvény alapján kö-
tendô megállapodások lényeges tartalmi követelményei” címû mellék-
lete alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte
az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Schmidt Péter volt.

2. A törvény 14. §-a alapján az egyház az ingatlantulajdonos helyi ön-
kormányzattól, illetve az ingatlan kezelôjétôl az igénybejelentés mel-
lett közvetlenül is igényelheti a volt egyházi tulajdonú ingatlannak az
általa meghatározott egyházi jogi személy részére történô átadását,
melyre a felek megállapodása alapján kerülhet sor. A Mûvelôdési és
Közoktatási Minisztérium 121001-586/92/VII. szám alatt, 1992. júli-
us 23-i keltezéssel egy informális listában összeállította e megállapodá-
sok lényeges tartalmi követelményeit és e szempontokat az érintett tu-
lajdonosoknak (kezelôknek) és az egyházaknak – figyelembevétel vé-
gett – megküldte.

3. Az indítványozó ennek a miniszteri iránymutatásnak az utólagos al-
kotmányossági vizsgálatát és annak megállapítását kérte, hogy az útmu-
tató szerinti értelmezés olyan többletrendelkezést tulajdonít az 1991.
évi XXXII. törvénynek, amely abban nem található meg. Álláspontja
szerint a minisztériumi leirat jogbizonytalanságot eredményez, ugyan-
akkor ellentétes a 21/1990. (X. 4.) AB határozatban adott alkotmány-
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értelmezéssel is. Rámutatott arra, hogy a jogilag kötelezô erôvel nem
bíró minisztériumi törvényértelmezést a gyakorlat – hibásan – kötele-
zôen alkalmazza.

A határozat

4. Az AB határozatában a Jat.-ra hivatkozva állapította meg, hogy az
úgynevezett jogi iránymutatásokhoz a törvény nem fûz kötelezô erôt,
ezek rendeltetése az, hogy segítsék a jogalkalmazó szervek tevékenysé-
gét, a jogszabályok egységes szemléletû végrehajtását. A Jat. – figye-
lembe véve, hogy a jogszabályok érvényesítése során a címzettek (külö-
nösen a közigazgatás szervei) a gyakorlatban követik az iránymutatás-
ban foglaltakat – szabályozza a kibocsátható jogi iránymutatások, vala-
mint a kiadásukra hatáskörrel rendelkezô állami szervek körét, kibocsá-
tásuk elé olyan tartalmi, hatásköri és eljárási korlátokat állítva ezzel,
amelyek biztosítékot nyújthatnak arra, hogy a jogi iránymutatások ne
vehessék át a jogalkotás szerepét. Az AB megállapította: az iránymuta-
tásokban foglalt jogértelmezésnek, jogalkalmazási szempontnak ugyan
semmiféle jogi ereje, kötelezô tartalma nincs, mivel azonban azokat az
államigazgatás központi szervei bocsátják ki, alkalmasak arra, hogy a
címzetteket megtévesszék s a címzettek kötelezô elôírásként kövessék
azokat. A Jat.-ban meghatározott garanciális szabályok be nem tartásá-
val alkotott iránymutatások ilyen módon könnyen válhatnak a jogi sza-
bályozást pótló, a jogszabályok érvényesülését rontó irányítási eszközök-
ké, ami pedig összeegyeztethetetlen a jogállamiság követelményével.

5. Mindezekre tekintettel az AB megállapította, hogy a Jat. garanciá-
lis szabályainak mellôzésével hozott, minisztériumi és egyéb központi
állami szervektôl származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, kör-
levelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális
jogértelmezések kiadása sérti az alkotmány 2. § (1) bekezdését, így az
ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes.

6. A minisztériumi ügyirat formailag nem felel meg sem a jogszabály,
sem az állami irányítás egyéb eszköze követelményének. Tartalma alap-
ján azonban az utóbbi „szerepre” alkalmas, jogi iránymutatáshoz „ha-
sonló”, ezért lehetett alkotmánybírósági vizsgálat tárgya. A Jat. 54. §-a
alapján jogi iránymutatást azonban csak az Országgyûlés és a kormány
bocsáthat ki, a miniszter csak irányelv kibocsátásra jogosult, a leirat pe-
dig minisztériumi fôelôadótól származott. A hatáskörtúllépés miatt a
leirat nem létezô aktusnak minôsül, ahhoz jogi hatás nem fûzôdhet.
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Normatív jelleg, jogi erô, kötelezô tartalom hiányában azonban nem te-
kinthetô sem jogszabálynak, sem az állami irányítás egyéb jogi eszközé-
nek. Címzettjeit illetôen sem tartalmaz semmiféle jogi kötelezettséget.
Ezért az AB nem járhatott el az Abtv. 40. §-ának alkalmazásával, és
mellôzte a jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze
megsemmisítésére vonatkozó rendelkezés alkalmazását, elutasítva ezzel
a megsemmisítésre irányuló beadványt.

1/1999. (II. 24.) AB HATÁROZAT

MAFFIATÖRVÉNY

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az Abtv. 1. § a) pontja, 21. § (1) bekezdés b)
pontja és 35. §-a alapján, ezzel egyidejûleg a miniszterelnök kérésének
is eleget téve, az Országgyûlés által 1998. december 22-én elfogadott,
a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggô egyes jelenségek el-
leni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
szóló törvény (a továbbiakban Szbtv.) több rendelkezésének elôzetes
normakontrollját indítványozta. Az ügy elôadó bírája Erdei Árpád volt.

2. Az elfogadott törvény – új rendelkezések mellett – több törvényt is
módosított, így a rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvényt (a to-
vábbiakban Rtv.), a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodá-
sáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvényt (a további-
akban Idtv.), a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényt (a to-
vábbiakban Met.), a határôrizetrôl és a határôrségrôl szóló 1997. évi
XXXII. törvényt (a továbbiakban Hôrtv.), valamint a külföldre utazás-
ról szóló 1998. évi XII. törvényt (a továbbiakban Utv.), melyek közös
jellemzôje, hogy módosításuk a jelen lévô országgyûlési képviselôk két-
harmadának szavazatát igényli, míg az Szbtv. elfogadása egyszerû több-
séggel történt.

3. A miniszterelnök a minôsített többséget igénylô törvények módosí-
tásánál kialakult vitára tekintettel kérte levélben a köztársasági elnök-
tôl az elôzetes normakontroll indítványozását, amit az elnök szintén in-
dokoltnak tartott. A jogbiztonság és az államszervezet demokratikus
mûködésének fenntartása miatt kérte megvizsgálni az Szbtv. több sza-
kaszát [12–24. §, 36–37. §, 40. § (7) bekezdés c) pont, 46–49. §,
50. §, 54. §], hogy azok az alkotmány 40/A. § (1)–(2) bekezdésének, 58. §
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(3) bekezdésének, valamint a 65. § (2) bekezdésnek megfelelôen, alkot-
mányos eljárási rendben, a megkívánt szavazati arányban kerültek-e el-
fogadásra.

Az indítványozó emellett külön kitért egyéb rendelkezések jogbiz-
tonságot sértô voltára is: több rendelkezés esetében a szavazáson elfoga-
dott szöveg nem volt azonos az elnökhöz aláírásra benyújtott szöveggel.
Az indítványozó álláspontja szerint a megszavazott rendelkezések átírá-
sa nem házszabályszerûen [46/1994. (IX. 30.) OGY határozat] történt.
A szavazás utáni szövegmódosítás hiánya az oka annak, hogy a törvény
nem létezô rendelkezésekre hivatkozik, illetve nem létezô jogintézmé-
nyekre utal. A 12/1990. (V. 23.) AB határozatra is hivatkozik az indít-
ványozó, mely szerint a kodifikációs tévedés nem minôsül kézirathibá-
nak, ezért csak jogszabálymódosítással orvosolható.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság a módosító rendelkezések formai alkotmá-
nyosságát, majd a zárószavazásra bocsátott és a köztársasági elnökhöz
aláírásra felterjesztett szövegrészek közötti eltéréseket vizsgálta. Az in-
dítványozott rendelkezések megállapított szövegét pedig teljes terjede-
lemben közzétette határozata indokolásában, melynek oka, hogy az el-
fogadott törvény kihirdetése hiányában csak az alkotmánybírósági hatá-
rozatból ismerhetô meg.

A testület egy korábbi határozatához nyúlt vissza, a vallásszabadság
tartalmáról és a kétharmados törvényrôl szóló 4/1993. (II. 12.) AB ha-
tározathoz, miután mind az Szbtv. elôterjesztôi, mind a köztársasági el-
nök erre hivatkozott. Az alkotmánynak a rendszerváltozás során átalakí-
tott jogforrási rendszerét az 1990. évi XL. törvény véglegesítette, egyér-
telmûvé téve, adott kérdésben milyen döntési arányra, támogató szava-
zatra van szükség. Ennek ellenére továbbra is sûrûn kérték ki az AB vé-
leményét abban a kérdésben, hogy adott alapjog esetében minden azzal
kapcsolatos rendelkezés kétharmadot igényel-e, vagy csupán a róla szó-
ló törvény. Az önkormányzatok kérdését említhetjük ehelyütt: az AB
leszögezte, hogy csupán az Ötv.-t deklarálja kétharmados többséget
igénylô törvénynek az alkotmány, de ez nem jelenti egyben azt, hogy az
önkormányzatokat érintô egyes kérdéseket más törvények egyszerû
többséggel ne szabályozhatnának. A fenti tételt öntötte általános formá-
ba a testület 4/1993. határozatával, melyben megállapítja, hogy az al-
kotmányba foglalt alapjoggal kapcsolatos „minôsített többség” követel-
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ménye csakis az adott alkotmányos rendelkezés közvetlen végrehajtásá-
ra alkotott törvényre vonatkozik, valamint ennek módosítására, míg a
részletszabályokat egyszerû törvény is rendezheti.

Az AB megjegyzi továbbá, hogy az alapjogok érvényesülése és védel-
me szenvedne indokolatlan korlátozást, ha minden változás, továbbfej-
lesztés, illetôleg a szabályozási koncepció lényegét nem érintô változta-
tás széles körû (kétharmados) konszenzust igényelne, ezáltal kizárná va-
lamely kisebbségi politika érvényesülési lehetôségét. Emellett a
3/1997. (I. 22.) AB határozatot idézve emeli ki annak fontosságát, hogy
a képviselôk a jogtechnikai problémák és a jogbizonytalanság elkerülé-
se érdekében tudatában legyenek annak, mely törvények igénylik a két-
harmadot.

5. Az Szbtv. sajátossága, hogy egyszerre módosít több kétharmadot
igénylô törvényt, ezáltal felvetve a kérdést, mellôzheti-e alkotmányosan
a törvényalkotó a garanciális törvényalkotási eljárási szabályokat kéthar-
mados törvények esetében. A testület álláspontja egyértelmûen tagadó:
nem mellôzhetô az alkotmányban elôírt minôsített többség akkor sem,
ha részletszabályokról van szó, akkor sem, ha ezt indokolná a hatékony
kormányzás, és akkor sem, ha ésszerû törekvéseket gátol ezzel, mert ez
esetben formai alkotmányellenesség állna fenn. Az egyszerû törvénnyel
való módosítás folytán ezek a törvények elveszítenék alkotmányosan
meghatározó jelentôségüket. Erre tekintettel alkotmányellenesnek nyil-
vánította a törvénynek az Rtv.-t, a Hôrtv.-t, az Idtv.-t, a Met.-et és az
Utv.-t módosító rendelkezéseit.

6. A vitatott szövegrészek tekintetében az AB az országgyûlési jegyzô-
könyvre támaszkodott, mely alapján látható volt, hogy az Szbtv. kéthar-
mados többséget igénylô elemei (ide nem értve az elôbbiekben már al-
kotmányellenessé nyilvánított részeket) nem kapták meg a kívánt több-
séget, az elfogadott törvény szövege leszûkült az egyszerû többséget
igénylô rendelkezésekre. Ennek ellenére a végleges szövegben több he-
lyen utalások találhatók „fantom” rendelkezésekre. A már több határo-
zatban kibontott jogbiztonság elve azonban megköveteli, hogy a jogsza-
bály szövege értelmes és világos legyen, a jogalkalmazás során felismer-
hetô normatartalmat hordozzon, idézi fel a testület a 26/1992. (IV. 30.)
AB határozatot. Jelen esetben a következetlenségek, hiányosságok nagy
száma miatt a jogszabály nem tudott eleget tenni az egységes, koherens
szöveg követelményének, ezért az AB a határozat indokolásának III.
pontjában felsorolt rendelkezéseket alkotmányellenesnek nyilvánította,
és gondoskodott a szöveg átszerkesztésérôl, a hibás szakasz- és bekezdés-

alkotmányellenes

rendelkezések

ellentmondások 

a szövegben

JOGÁLLAM / 39

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 39



számok korrigálásáról. A javított szövegrôl nem köteles az Országgyû-
lés újból szavazni, állapította meg a házszabály alapján a testület. A
12/1990. (V. 23.) AB határozatra való hivatkozás pedig azért nem állja
meg a helyét, mert az csak a Magyar Közlönyben megjelent jogszabá-
lyokra vonatkozik, másfelôl pedig mert az ügyben érdemi szövegmódo-
sítást hajtottak végre. Néhány apróbb technikai módosítás mindazonál-
tal elfogadható, erre tekintettel nem nyilvánította alkotmányellenesnek
az Szbtv. 2. § (2), valamint a 40. § (2)–(4), (8)–(9), 51. § (2)–(3) bekez-
déseinek módosításait, hibáit.

Különvélemény

7. A határozathoz Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleményt fû-
zött, melyhez Bagi István és Tersztyánszky Ödön alkotmánybírák is
csatlakoztak. Ebben kifejti, hogy az alkotmány által megkívánt minôsí-
tett többség követelménye tartalmi és formai kritérium, a tartalmi kri-
tériumok pedig csak az alkotmányból határozhatók meg. Ebbôl követ-
kezik, hogy az AB-nak külön meg kellett volna vizsgálnia a módosított
törvények rendelkezéseit abból a szempontból, hogy azok valóban
igénylik-e a minôsített többséget, és csak ezután nyilváníthatta volna
alkotmányellenesnek a hivatkozott rendelkezéseket.

Álláspontja szerint a törvényalkotó egyedül nem állapíthatja meg
kötelezô erôvel, hogy egy adott törvényt minôsített többséggel kell-e
elfogadni avagy sem, hanem kétség esetén az AB-nak kell az alkotmány
alapján azokat a tartalmi kritériumokat megállapítania, amelyek a mi-
nôsített többséget igénylô törvényhozási tárgyakat kijelölik.

A minôsített többséggel meghozott törvényeknek sok esetben szá-
mos olyan rendelkezésük van, amelyeket a törvényhozó nem az alkot-
mány alapján fogadott el minôsített többséggel, hanem pusztán tör-
vényszerkesztési, kodifikációtechnikai vagy éppen – közjogi alap nélkül
– politikai okból. Az alapjogok védelme és érvényesülése szenvedne a
parlamentáris elveken nyugvó alkotmány alapján megindokolhatatlan
korlátozást, ha minden változás és továbbfejlesztés, illetve a szabályozá-
si koncepciót nem meghatározó részgarancia kétharmados többséghez
lenne kötve, emlékeztet a már idézett alkotmánybírósági határozatra.
Vagyis az alkotmány csak a koncepcionális kérdésekre vonatkozóan kö-
veteli meg a rendelkezés minôsített többségi szintjét, míg a minôsített
törvény egyes rendelkezéseinek megváltoztatása vagy továbbfejlesztése
egyszerû többségû törvénnyel alkotmányosan megengedett. Ha pedig
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ez így van, miért kellett tartalmi vizsgálat nélkül, automatikusan alkot-
mányellenesnek nyilvánítani valamennyi rendelkezést? Az Szbtv. indít-
vánnyal érintett rendelkezései alkotmányossági elbírálása során az AB-
nak nem pusztán a minôsített törvények (törvényi rendelkezések) mó-
dosításának megengedhetôsége, hanem az alkotmány értelmében minô-
sített szintet követelô rendelkezések módosításának megengedhetôsége
kérdésében is kellett volna döntenie. Ez pedig szükségképpen tartalmi
vizsgálatot igényelt volna. Ha ugyanis nem volt tartalmi összefüggés a
minôsített szint alkotmányi követelménye és a sajátos (kétharmados) el-
járással elfogadott, adott törvényi rendelkezés tartalma között, akkor
abban az esetben sem vált minôsítetté az adott szabály, ha azt az erre vo-
natkozó eljárással fogadták el. Következésképpen az így elfogadott ren-
delkezés egyszerû többségû törvénnyel is módosítható.

31/2001. (VII. 11.) AB HATÁROZAT

ADÓRENDÔRSÉG

Az indítvány

1. Az indítványozók az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal egyes fel-
adatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény (a továbbiakban APEHtv.)
5. § (2), 9. § (2) és 15. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát
és megsemmisítését kérték. Az ügy elôadó bírája Holló András volt.

2. A törvény szerint a hivatal nyomozó hatósága a hatáskörébe tartozó
bûncselekmény elkövetésének megelôzése, felderítése, megszakítása, az
elkövetô kilétének megállapítása, az elkövetô elfogása, a körözött sze-
mély felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, ezen kívül a bi-
zonyítékok megszerzése céljából titkos információgyûjtést végezhet a
rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.)
VII. fejezetében meghatározott szabályok szerint. A bírói engedélyhez
nem kötött titkos információgyûjtés alkalmazását a bûnügyi igazgató,
a bûnügyi igazgató helyettese vagy a területi nyomozó hivatal vezetôje
engedélyezi. A területi nyomozó hivatal vezetôje által kiadott engedélyt
a bûnügyi igazgató vagy a bûnügyi igazgató helyettese öt munkanapon
belül jóváhagyja. A titkos információgyûjtés végrehajtását az engedé-
lyezô ellenôrzi. A titkos információkkal kapcsolatos adatkezelésre szin-
tén az Rtv. alkalmazandó. A törvény felhatalmazza a kormányt, hogy
megállapítsa a hivatal fedôintézmény létrehozásával, fenntartásával kap-
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csolatos eljárásának részletes szabályait, a pénzügyminisztert pedig arra,
hogy a Legfelsôbb Bíróság elnökével egyetértésben rendeletben határoz-
za meg a különleges eszközök és más módszerek engedélyezésével és
igénybevételével kapcsolatos szabályokat.

3. Az indítványozók álláspontja szerint az egyszerû többséggel megsza-
vazott APEHtv. a minôsített többséget igénylô Rtv. rendelkezéseit hív-
ja fel alkalmazásra, s ezáltal az alkotmány 40/A. § (2) bekezdését sértô
helyzet áll elô (a rendôrségrôl és a nemzetbiztonsági tevékenységgel
összefüggô részletes szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelen lé-
vô országgyûlési képviselôk kétharmadának szavazata szükséges). Ez a
gyakorlat lehetôvé tenné, hogy alkotmányos alapjogokat egyszerû több-
séget igénylô törvénnyel korlátozhassanak.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság e határozatában is kitér a jogforrási hierarchia
változásaira, különös tekintettel az 1990. évi XL. törvényre, mely az al-
kotmányerejû törvény kategóriáját megszüntetve hozta létre a minôsí-
tett többséget igénylô törvény típusát. Míg az elôbbi a többi jogszabály
felett állt, az utóbbi egyenrangú minden törvénnyel, könnyebb kormá-
nyozhatóságot eredményez, mégis széles körû egyetértést feltételez. Az
alapjogok egyszerû törvénnyel csak lényeges tartalmukat nem érintve
korlátozhatók, idézi az alkotmány 8. § (2) bekezdését. Egyebekben mi-
nôsített többséget igényel korlátozásuk. Az alapjogot szabályozó, minô-
sített többséget igénylô törvény tartalmának kialakítása viszont a jog-
alkotó feladata, ô dönti el, mi az, ami másodlagos fontosságú és ezért
külön törvényben egyszerû többséggel is szabályozható (végrehajtás, to-
vábbi garanciák). A törvényhozó a továbbiakban kötve van határozatá-
hoz, és amit minôsített többséggel fogadott el, azt csak minôsített
többséggel módosíthatja [4/1993. (II. 12.) AB határozat].

5. A hasonló kérdéssel foglalkozó 1/1999. (II. 24.) AB határozatot idé-
zi fel a testület, melyben már leszögezte, hogy az alkotmány rendelke-
zése alapján minôsített többséggel elfogadott törvényt csak ugyanazon
módon lehet módosítani, kiegészíteni, illetve hatályon kívül helyezni.
Jelen esetben a következô a kérdés: az egyszerû többséggel megalkotott
törvény módosította-e a kétharmadot igénylô törvényeket? Itt az AB
azt vizsgálta, érintett-e lényeges normatartalmat a módosítás, illetve
mi a kétharmados törvény által meghatározott szabályozási koncepció
lényegi eleme. Az alkotmány 40/A. § (2) bekezdése szerint a rendôrség
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alapvetô feladata a közbiztonság és a belsô rend védelme. Ennek a ren-
delkezésnek a felhatalmazása alapján alkották meg a különleges titkos-
szolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályo-
zásáról szóló 1990. évi X. törvényt, amelyet a nemzetbiztonsági szol-
gálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban Nbtv.) he-
lyezett hatályon kívül. (Mindkettô minôsített többséggel került meg-
szavazásra.)

6. Az Nbtv. és (részben) az Rtv. koncepciójának lényegi eleme tehát
egyaránt a titkos információgyûjtés, és mindkettô kétharmados tör-
vény. Vagyis a titkos információgyûjtés szabályozása minôsített többsé-
get kíván. Az Nbtv. és az Rtv. egyaránt részletesen rendelkezik a szervi
hatályról. Ehhez képest az APEHtv. bôvíti azt (azzal, hogy titkos infor-
mációgyûjtést engedélyez az APEH-nak), és feles törvényként rendeli el
az Rtv. alkalmazását. Az APEHtv. 5. § (2) és 9. § (2) bekezdését ezért
alkotmányellenesnek ítélte és 2002. december 31-i hatállyal megsem-
misítette a testület, azon oknál fogva, hogy azok nem az APEH mûkö-
déséhez tartozó, hanem kifejezetten a rendôrség feladatkörét érintô te-
vékenységek szabályozását emelik át az Rtv.-bôl, anélkül, hogy figye-
lembe vennék, minôsített többséget igényel ennek szabályozása. Emel-
lett a jogbiztonságot is sérti az eljárás. [Tehát az alkotmány 2. § (1), il-
letve a 40/A. § (2) bekezdésébe ütközik.] Az AB emellett a szoros össze-
függés nyomán megsemmisített több rendelkezést és egy kapcsolódó
PM rendeletet.

7. Az AB fontosnak tartotta megjegyezni, hogy alkotmányossági szem-
pontból nem tartja kifogásolhatónak az APEH titkos információgyûjté-
si tevékenységét. A testület eljárása során észlelte, hogy az APEHtv. el-
fogadását követôen más törvényekbe is bekerült az APEHtv.-ben jelen-
leg vizsgált szabályhoz hasonló tartalmú rendelkezés, mégsem tartotta
indokoltnak az eljárás kiterjesztését, mert a minôsített többségû tör-
vénybôl való átvétel alkotmányossága külön-külön, eseti vizsgálat alap-
ján dönthetô el.

8. A 15. § (2) bekezdését nem találta alkotmányellenesnek a testület.
Ennek értelmében a hivatal Bûnügyi Igazgatósága, illetve területi nyo-
mozó hivatala nyomozati tevékenységének elôsegítése és a bûncselek-
mény felderítése céljából jelzés elhelyezését rendelheti el a személyi ada-
tok és lakcímek nyilvántartásában, a határforgalom ellenôrzését szolgá-
ló nyilvántartási rendszerekben, a cégnyilvántartásban, az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában, a társadalombiztosítási, valamint az adóigaz-
gatási nyilvántartásban. A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az

a döntés

az átvett 

rendelkezés nem

a szabályozási

koncepció 

lényege

JOGÁLLAM / 43

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 43



Rtv. 89. §-ának (2)–(4) bekezdéseit kell alkalmazni – ezzel azonban a
jogintézmény lényegét nem érintô részletszabályt vesz át a jogalkotó,
amely nem a szabályozási koncepció lényeges eleme, ezért nem alkot-
mányellenes, így az erre vonatkozó beadványt elutasította.

Különvélemények

9. A határozathoz Erdei Árpád különvéleményt fûzött, melyhez Bagi
István és Strausz János alkotmánybírák is csatlakoztak. Álláspontja sze-
rint az indítványt el kellett volna utasítani. Indokolásában kifejti, hogy
valamely intézmény vagy alapjog alkotmányosan kiemelkedô fontossá-
ga még nem utalja azt szükségképpen a kétharmados szabályozás köré-
be. Véleménye szerint az Rtv.-bôl átvett rendelkezések valóban érinte-
nek alkotmányos alapjogokat, de ebbôl még nem következik az, hogy
mindenképpen kétharmadot igényelne az átvétel. Meggyôzôdéssel állít-
ja, hogy a testületnek csak azt kellett volna vizsgálnia, módosítja vagy
hatályon kívül helyezi-e az APEHtv. az Rtv.-t, illetve ezen túlmenôen
sérti-e a minôsített többséghez kötött jogalkotás eljárási rendjét. Az al-
kotmány ugyanis csak a rendôrségrôl szóló törvénynél ír elô kétharma-
dot, tehát a szervezeten van a hangsúly, nem a rendelkezésen, amelyet
pusztán átvesz az APEHtv. – és nem hat ki az Rtv.-re. Kiemeli, hogy a
nyomozó hatóságok körébe tartozik az APEH is, ezért szerinte az AB-
nak azt kellett volna vizsgálnia, hogy az APEH nyomozó hatósági jog-
körökkel való felruházása nem jelenti-e az Rtv. alkotmányosan megha-
tározó súlyának csökkenését az alkotmány és a kétharmados törvény vé-
delme szempontjából. Úgy véli, ugyanolyan eszközökkel rendelkezik és
ugyanolyan garanciák övezik tevékenységét, mint bármely más hatóság,
a rendôrséget leszámítva.

Ami az egyszerû törvényben alkalmazni rendelt kétharmados törvényi
rendelkezést illeti, azon a véleményen van, hogy a jogrendszer egységes
egész, az egyes elemeiben kimutatható akár véletlen, akár szándékolt szö-
vegegybeesések vagy szövegösszefüggések önmagukban nem vezetnek al-
kotmányellenességhez. Az alkotmányellenesség akkor következik be, ha a
normaátvétel tételesen megfogalmazott tilalomba (például nem megfele-
lô a jogforrási hierarchia szintje) ütközik, illetve enélkül is, ha az alkot-
mány valamely rendelkezését egyébként megsérti. Az Rtv. elfogadásakor
a széles körû egyetértés nem foglalta magába azt a korlátozást, hogy eb-
ben az eljárásban vizsgált normatartalom csak és kizárólag a rendôrségre
vonatkoztatható, ezért megengedhetônek tartja az átvételt.
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Erdei a feltételezett jogbizonytalanságot is elutasítja: meglátása sze-
rint az APEHtv.-nek az indítvánnyal érintett szabályozása a nemzetbiz-
tonsági tevékenységgel és a személyes adatok védelmével hozható össze-
függésbe, az ezeket szabályozó törvények pedig kimondják: 1) törvény
létrehozhat szervezetet titkos információgyûjtés folytatására, 2) törvény
elrendelheti személyes adat kezelését. Mivel az APEHtv. mindkettôrôl
rendelkezik és egyik törvény sem ír elô minôsített többséget, ezért bár-
mely egyszerû törvény rendelkezhet ezekrôl a tevékenységekrôl.

10. Harmathy Attila szintén különvéleményt fûzött a határozathoz,
melyhez Tersztyánszkyné Vasadi Éva is csatlakozott. Szerinte az indít-
ványt el kellett volna utasítani. Az alaphatározatban már tárgyalt 1990.
évi X. törvényrôl megjegyzi: az jelentôs részben a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szólt, azok szervezetének változását rendezte, és csak e
szervezetnek a rendôrséggel korábban fennállott kapcsolata megszünte-
tésének kiegészítéseként mondta ki, hogy a rendôrség bûnüldözô tevé-
kenységének meghatározott eseteiben titkosszolgálati eszközöket is al-
kalmazhat. Kimondta emellett, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos és polgári állományú tagjának a rendôrséggel fennálló szolgá-
lati, illetve munkaviszonya megszûnt, a nemzetbiztonsági szolgálat et-
tôl kezdve nem a belügyminiszter irányítása alá tartozott. Ezek alapján
az alkotmány 40/A. §-ának (2) bekezdése nem támasztja alá azt, hogy
az APEHtv. támadott szabályainál azért volna szükség minôsített több-
séggel megszavazott törvényre, mert a titkosszolgálati eszközök és
módszerek alkalmazása elválaszthatatlanul kapcsolódik a rendôrség-
hez. A titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásáról szóló ren-
delkezések nem tartoznak a rendôrségrôl szóló szabályozást meghatáro-
zó elvek körébe.

Az egyes szabályok teljes körû megismétlése helyett utaló rendelke-
zéssel való átvétel pedig olyan jogalkotási technika alkalmazása, amely
nem teszi szükségessé a minôsített többséggel való elfogadást abban az
esetben, ha maguk az átvett szabályok nem tartoznak a kétharmados
többséggel megalkotandó szabályok körébe. Az Rtv.-nek a titkos infor-
mációgyûjtésre, adatkezelésre, jelzések elhelyezésére és megszüntetésére
vonatkozó szabályai a fentiek szerint nem tekinthetôk a rendôrségrôl
mint a közbiztonság és a belsô rend védelmét ellátó fegyveres testület-
rôl szóló szabályozási koncepciót meghatározó elemeknek, és ezért az
APEHtv. támadott szabályai a kialakult alkotmánybírósági gyakorlat
szerint még akkor sem igényelnének minôsített többséggel elfogadott
törvényben való szabályozást, ha módosítanák az Rtv.-t
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A szilárd és hatékony kormányzás biztosítása miatt kétharmados
többséggel nem indokolt a megalkotandó törvények funkcióját, alkot-
mányos célját alapul véve kiterjeszteni a kétharmados szavazati követel-
ményt kétharmados igenlô szavazattal elfogadott törvényben megtalál-
ható olyan szabályoknak egy másik törvénybe utaló szabállyal való átvé-
telére, amelyek a minôsített többségû elfogadással történô szabályozás
iránya szempontjából nem voltak meghatározók, összegzi véleményét
Harmathy.
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C. Szerzett jogok

43/1995. (VI. 30.) AB HATÁROZAT

BOKROS-CSOMAG

Az indítvány

1. Az indítványozók a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvény-
módosításokról szóló Gst. szociális ellátó rendszerekre vonatkozó bizo-
nyos rendelkezéseinek utólagos normakontrollját kezdeményezték. Az
ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az indítványozók a szerzett jogok, ezáltal a jogállam, azon belül is
a jogbiztonság sérelmét látták abban, hogy a Gst. a családok addigi
megélhetésében jelentôs szerepet játszó – kiszámítható és folyamatos
– ellátások feltételeit szinte egyik napról a másikra megváltoztatja
vagy megszünteti. Ezáltal a családok egy része kiesik a rendszerbôl, s
a többiek számára is csak egy évre tervezhetôk a szolgáltatások. Ezért
az indítványozók álláspontja szerint e rendelkezések sértik az alkot-
mány szociális biztonságról szóló 70/E. §-át, továbbá a családok, gyer-
mekek és anyák számára az alkotmány 66–67. §-aiban garantált jogok
is sérülnek.

3. Az indítványozók szerint sérti továbbá az alkotmány 2. §-ában meg-
fogalmazott jogállamiságot, s ezért alkotmányellenes az is, hogy az igen
súlyos változásokat tartalmazó, 1995. június 15-én kihirdetett törvény
igen rövid idôn belül, július 1-jével lép hatályba.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság elôször felmérte a szociális ellátó rendszer vál-
tozásának mikéntjét. Ennek során megállapította, hogy a korábbi rend-
szerben az anya a terhesség negyedik hónapjától várandóssági pótlékot,
a szüléstôl családi pótlékot, a szülési szabadság idejére terhességi-gyer-
mekágyi segélyt, ennek lejártától a gyermek kétéves koráig gyermek-
gondozási díjat (gyed) kapott; aki gyedet kapott vagy arra jogosult volt,
gyermeke hároméves koráig gyermekgondozási segélyt (gyes) igényel-
hetett, míg a három vagy több gyermeket nevelônek – a feltételek fenn-
állta esetén – a legkisebb gyermek hároméves korától nyolcéves koráig
gyermeknevelési támogatást (gyet) nyújtott az állam. A megállapított
járandóságok kifizetése a társadalombiztosításra vonatkozó folyósítási
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rendszerben – a gyet kivételével – automatikusan történt. Ezt a rend-
szert a Gst. úgy változtatja meg, hogy – a három- vagy többgyermekes
családok, a három- vagy többgyermekes egyedülállók kivételével – rá-
szorultsági alapú úgynevezett segélyezési rendszerré alakítja át, egyide-
jûleg a várandóssági pótlékot a szülést követôen juttatott egyszeri anya-
sági támogatás váltja fel, míg a gyed helyébe az új rendszerû gyes lép.
A rászorultságot a kérelmezônek kell igazolnia, s az ellátásokat legfel-
jebb egy évre állapítják meg.

5. Az AB korábbi határozataira hivatkozva kifejtette, hogy az állam az
alkotmány 70/E. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget tesz,
ha a szociális ellátás biztosítására megszervezi és mûködteti a társada-
lombiztosítás és a szociális támogatások rendszerét, ezen belül azonban
a jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközökkel éri el tár-
sadalompolitikai céljait. A szociális ellátó rendszer nem jelent sem biz-
tosított jövedelmet, sem pedig azt, hogy az állampolgárok elért élet-
színvonala a gazdasági viszonyok kedvezôtlen alakulása következtében
ne csökkenhetne (772/B/1990. AB határozat). Mindebbôl az követke-
zik, hogy az állam széles körû jogosítványokkal rendelkezik a szociális
ellátásokon belüli változtatásokra, átcsoportosításokra és átalakításokra
a gazdasági változások függvényében [26/1993. (IV. 29.) AB határo-
zat]. A szociális jogok körében az egyetlen korlát, hogy a szociális ellá-
tás mértéke egészében nem csökkenhet a 70/E. §-ban meghatározott
minimális szint alá. Az egyes változtatások alkotmányossága ezért attól
függ, hogy azok nem ütköznek-e más alkotmányos elvekbe és jogokba,
mint a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a jogbiztonság vagy a tu-
lajdonvédelem. E korlátok között tehát a jogalkotónak lehetôsége van
arra, hogy egy állampolgári jogon járó szociális ellátást rászorultsági
alapúvá alakítson át. 

6. Az AB rámutatott, hogy korábbi határozatai alapján az alkotmány
2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett
jogok tiszteletben tartása, amely ugyan nem abszolút érvényû szabály, a
kivételek elbírálása azonban csak esetenként lehetséges, s az AB felada-
ta. Jelen esetben a testület megállapította, hogy a Gst.-ben megfogal-
mazott intézkedés olyan jelentôs változás, amely a családok, gyermekek
létére, megélhetésére és taníttatására kiható szerzett jogokat, váromá-
nyokat érint, s a család további egzisztenciális döntéseire van kihatással.
Ezért e szolgáltatásokat és a hozzájuk fûzôdô várományokat nem lehet
sem alkotmányosan megfelelô indok nélkül, sem egyik napról a másik-
ra megváltoztatni.
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7. Az AB kifejtette, hogy a kötelezô biztosítási rendszer esetében a
biztosított a járulékok kötelezô befizetése fejében a rendszer fokozot-
tabb stabilitását várhatja el. A kötelezô járulékfizetést – amelybôl (a
közteherviseléssel ellentétben) személyes és meghatározott igény szár-
mazik – csakis egy nagymértékû állami garanciavállalás (a másik ol-
dalról bizalomvédelem) legitimálhatja. A kötelezô biztosítás elvonja
ugyanis azokat az eszközöket, amelyekkel az érintett a saját kockáza-
tára maga gondoskodott volna önmagáról és a családjáról. A fedezet
társadalmasításával az állam egy tipikus tulajdonosi magatartást kol-
lektivizál.

8. Az AB rámutatott, hogy mivel a társadalombiztosítási alapot az
aktuális befizetések jelentik s tôkeképzés nincs, minél távolabb esik a
szolgáltatás ideje, annál bizonytalanabb, mire lesz képes akkor a rend-
szer. Ezért a várományok annál nagyobb védelmet élveznek, minél kö-
zelebb állnak a beteljesedéshez, vagyis az alanyi jog megnyíltához. A
már megszerzett szolgáltatás pedig még inkább védendô. Éppen ezért
a rövid és meghatározott idôre szóló szolgáltatások idô elôtti megszün-
tetése a jogbiztonságot jelentô szerzett jogokat sérti meg, ezért alkot-
mányellenes. Ugyanakkor éppen ez az oka annak, hogy a hosszabb idô-
re szóló családi pótlék esetében a gazdasági helyzet változása már meg-
alapozottabb indoka lehet az állam részérôl tervezett idôközbeni vál-
toztatásnak.

9. A várományok és szolgáltatások védelme attól is függ az AB hatá-
rozata szerint, hogy áll-e velük szemben a jogosultnak saját anyagi
szolgáltatása. Mindazon társadalombiztosítási szolgáltatások esetében,
amelyekben a biztosítási elem szerepet játszik, a szolgáltatások csök-
kentésének vagy megszüntetésének alkotmányossága a tulajdonvéde-
lem ismérvei szerint bírálandó el. Az AB ezzel kapcsolatban kifejtet-
te, hogy korábbi határozatai szerint az alkotmány a tulajdonjogot
mint az egyéni cselekvési autonómia hagyományos anyagi alapját ré-
szesíti védelemben, ezért az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a tulaj-
don egykori ilyen szerepét átvevô vagyoni jogokra és a közjogi alapú
jogosítványokra is, például a társadalombiztosítási igényekre
[64/1993 (XII. 22.) AB határozat]. E tulajdonvédelem az AB megíté-
lése szerint addig terjedhet, amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót
látja el, amelyikre a dologi vagyon is szolgálna, s ebbôl viszont az kö-
vetkezik, hogy ez a tulajdonsága nem szüntethetô meg. Ugyanakkor a
pontos megfelelést a saját befizetés és a szolgáltatás között a társada-
lombiztosítás mûködési módja (nem tôkésített vagyon) és a beépített
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szolidaritási elem, valamint a hosszú távon a járulékfizetô által is hor-
dozott kockázat kizárja.

10. Az AB szerint éppen ezért a járulék fejében járó szolgáltatás meg-
vonása vagy jogalapjának kedvezôtlen megváltoztatása az alapjogi sére-
lem ismérvei szerint bírálandó el. Valamely szolgáltatás megváltoztatá-
sa vagy „lecsúsztatása” a biztosításból a segélyezésbe a jogi pozíció olyan
lényeges változását hozza, hogy a birtokvédelem szempontjából gyen-
gébb kategóriába kerül az érintett (megszûnik a tulajdonvédelem), s ez
fölér egy alapjogba való beavatkozással. Ezért alkotmányellenes, ha a
biztosítási és szolidaritási elem közötti arányok olyan mértékben elto-
lódnak, hogy az addigi védelem szintje gyengébbre változik, s ennek
nincs alkotmányos indoka.

11. Azokban az esetekben viszont – mondja az AB –, amelyekben a biz-
tosítási elem nem játszik szerepet (vagy ez a szerepe végérvényesen
megszûnt), nem a tulajdon alapjogi védelme, hanem a jogállamiság
legfontosabb összetevôje, a jogbiztonság alapján kell eldönteni a szoci-
ális ellátásokba való beavatkozás alkotmányosságát. Ez pedig megkö-
veteli az új rendelkezések alkalmazására való megfelelô felkészülési idô
biztosítását.

12. A családi pótlék esetében nem a korábbi rendszer megváltozása je-
lenti az alkotmányossági problémát, hanem az, hogy a már megszerzett
jogosítványokat minden átmenet nélkül váltja fel egy más alapú rend-
szer. Az AB szerint a Gst. rendelkezéseinek kialakításánál a jogalkotó fi-
gyelmen kívül hagyta azt, hogy egy családnak a megélhetésére vonatko-
zó hosszú távú döntéseiben jelentôs szerepet játszott a számára már fo-
lyósítás alatt álló rendszeres ellátás. Az állam e törvénnyel oly módon
avatkozik bele ebbe a rendszerbe, hogy a beavatkozások hatásai nem is-
mertek, ugyanakkor nem ad lehetôséget arra sem, hogy a család felké-
szülhessen a családi pótlék megváltozott rendszerébôl és a párhuzamo-
san jelen lévô egyéb terhekbôl (gyermekruházati támogatás hiánya, tan-
könyvárak, tandíjak, a család egyéb megélhetési terhei) rá háruló szük-
séges családfenntartási, családalapítási és az iskoláztatással kapcsolatos
döntésekre. Ezért e megszerzett jogok szinte azonnali hatályú megvoná-
sa, illetve átalakítása alkotmányellenes.

13. Az AB külön kiemelte, hogy az alkotmány külön is védi a gyerme-
keket és az anyákat [15–16. §, 66. § (2), 67. § (1) bekezdés], mivel alap-
vetô társadalmi érdek, hogy a jövôben is legyen olyan aktív népesség,
amely képes realizálni az állami kötelezettségvállalásokat. A testület ezért
az abortuszról szóló határozatára [64/1991. (XII. 17.) AB határozat]
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utalva kifejtette, hogy bár ezek a szociális juttatások az alkotmányból
közvetlenül nem vezethetôk le, az anya önrendelkezési jogának a hatá-
lyos jog szerinti messzemenô figyelembevétele megfelelô pozitív ellen-
súlyokat követel meg a gyermekvállalást elôsegítô intézkedések terén (a
gyed és a várandóssági pótlék kifejezetten ilyen bátorító intézmény
volt). Ezért a testület szerint ezek azonnali megszüntetése felborítja az
állam életvédelmi kötelezettsége és az anya önrendelkezési jogának elis-
merése közti egyensúlyt, s ezáltal alkotmányellenes helyzetet idézhet
elô. 

14. Mindezen okok alapján az AB a Gst.-nek az anyák és a gyermeket
nevelô családok szociális ellátására vonatkozó rendelkezései bevezetésé-
rôl, hatálybaléptetésérôl, illetve az egyes korábbi rendelkezések hatá-
lyon kívül helyezésérôl szóló paragrafusait a kihirdetés napjával meg-
semmisítette. E rendelkezések sorsát osztják a Gst. végrehajtása tárgyá-
ban kiadott kormányrendeletek kapcsolódó szabályai is. 

Párhuzamos indokolás

15. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleményében a követke-
zôkkel egészítette ki a határozatot. A piacgazdaságra való átmenet során
az állam a gazdaság jelentôs területeirôl visszavonul, azokat magánkéz-
be adja, és a magánérdek, magánvállalkozás és -kezdeményezés váltja fel
az állami tervezés és irányítás szerepét. A társadalomnak az ennek során
jelentkezô hátrányokat vállalnia kell, a folyamat összességében az egyé-
nek és a közösség érdekét szolgálja. Ugyanakkor a jogállam feladata,
hogy biztosítsa a szociális védôhálót mindazoknak, akik az új rendre fel-
készülni, ahhoz alkalmazkodni nem tudtak; ez a követelmény fogalma-
zódik meg az alkotmány 70/E. §-ában. Ugyanakkor az állam kivonulá-
sa a gazdaságból azzal jár, hogy az államháztartás terhei csökkennek.
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a felszabadult állami anyagi eszkö-
zök felhasználása közérdekû módon, arányosan történjék. Ezt a célt szol-
gálja a közteherviselés alkotmányos követelménye, mely mind a közter-
hek arányos vállalását, mind azok célszerû, átlátható és lelkiismeretes,
felelôsségteljes felhasználását elôírja a jogállamiság keretei között.

16. Zlinszky alkotmánybíró utal arra, hogy az AB határozatában rámu-
tatott: a szociális biztonságot a jelenlegi rendszerben nem a felhalmo-
zott javak értékálló tôkésítése, hanem a mindenkori termelô népesség
tehervállalása biztosítja és fogja biztosítani a jövôben is. Az alkotmány
ezért írja elô a családok, a szülôk és az ifjúság fokozott védelmét. Emel-
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lett az alkotmány 70. § (2) bekezdése elôírja, hogy az esélyegyenlôtlen-
ség kiküszöbölésére a törvényalkotónak intézkedéseket kell tennie.
Zlinszky János rámutat, hogy a jogrend kötelezi a szülôket gyermekeik
eltartására, taníttatására, nevelésére, és hogy e terhek szigorúan anyagi
része társadalmi célt szolgál. Azonban a jövô nemzedék eltartásában a
különbözô társadalmi rétegek egyenlôtlenül vesznek részt, s e terhek
annál jelentôsebb esélyegyenlôtlenséget okoznak a gyermeket ellátók
számára, minél igényesebben tesznek eleget szülôi eltartói feladataik-
nak. Ezért az alkotmánybíró arra a következtetésre jut, hogy a gazdasá-
gi stabilizációt szolgáló törvénycsomag a családvédelem és esélyegyen-
lôség, valamint a társadalmi reprodukció terheinek arányos viselése
szempontjából távolról sincs összhangban az idézett alkotmányos elvek-
kel és rendelkezésekkel.

17. Rámutat arra is, hogy az aktuális szociális ellátási rendszer lehet
elavult, tartalmazhat visszásságokat, helyenként felesleges támogatást is
nyújthat, de egészében még mindig távol áll attól, hogy a társadalmi
reprodukció terheinek egyenlô viselését biztosítsa. Éppen ezért a jogal-
kotónak legalábbis a hosszú távú rendezés elfogadható tervét kellene a
társadalom elé tárnia ahhoz, hogy csak a fennálló hátrányos megkülön-
böztetések fenntartását is igazolni tudja. Azok súlyosbítása, kivált a
költségvetés egésze szempontjából elenyészô számszerû megtakarítások
látszólagos elônyei kedvéért, aligha hozható összhangba az alkotmány
betûjével és szellemével. Ezért felhívja a jogalkotó figyelmét arra, hogy
csak az alkotmányos és a társadalom erkölcsi és szociális igazságérzeté-
nek megfelelô megszorító megoldások kiválasztása esetén számíthat ar-
ra a társadalmi egyetértésre és együttmûködésre, amely a reformok si-
kerének nélkülözhetetlen feltétele.
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2. A NEMZETKÖZI ÉS A BELSÔ JOG VISZONYA

30/1990. (XII. 15.) AB HATÁROZAT

SZOVJET–MAGYAR

Az indítvány

1. Az indítványozók utólagos normakontroll keretében a Magyar Nép-
köztársaság kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségé-
nek kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen
tartózkodó szovjet csapatok helyzete tárgyában Budapesten, 1957. má-
jus 27-én aláírt egyezmény kihirdetésérôl szóló 1957. évi 54. törvény-
erejû rendelet (a továbbiakban Tvr.) alkotmányellenességének megálla-
pítását és megsemmisítését kezdeményezték az Alkotmánybíróságnál.
Egy további indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elô. Az AB
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására hi-
vatalból indított eljárást. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A támadott jogszabály szerint a Magyarországon ideiglenesen állo-
másozó szovjet csapatok tagjai által szolgálati kötelezettségük teljesíté-
se közben okozott károk ügyében nem bíróságok járnak el, hanem a Ma-
gyar–Szovjet Vegyesbizottság, amely egy nem bírói eljárás szerint eljá-
ró testület. E szerv határozata ellen – a vegyesbizottság ügyrendje értel-
mében – semminemû jogorvoslatnak nincs helye.

3. Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett jogszabály fent ki-
fejtett rendelkezései ellentétesek az alkotmány 57. § (1) bekezdésében
foglalt bírósághoz fordulás jogával, valamint az (5) bekezdésben szabá-
lyozott jogorvoslathoz való joggal. Az alkotmányjogi panasz elôterjesz-
tôje azt sérelmezte, hogy ügyében a vegyesbizottság megkeresése alap-
ján magyar bíróság elôtt folyt a bizonyítás, amelyrôl a bíróság „össze-
foglaló véleményt” készített. Mivel ez a vegyesbizottságot nem köti, így
az annak figyelembevétele nélkül az indítványozó érdekeit sértô döntést
hozott.

A határozat

4. A testület az indítvány elbírálásakor leszögezte: az AB-nak nemzet-
közi szerzôdés utólagos vizsgálatára nincsen hatásköre, ezért kizárólag a
belföldi hatályos jogszabályt, az egyezmény kihirdetésérôl szóló Tvr.-t
vette vizsgálat alá.
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5. Önmagában a Tvr. csak a szovjet csapatok tagjai által hivatali kö-
telezettségük teljesítése közben okozott károk ügyében a kártérítés
mértéke megállapítását rendeli a vegyesbizottság elé; az ügyekre vo-
natkozó eljárást a Magyar–Szovjet Vegyesbizottság mûködési sza-
bályzata és titkárságának ügyrendje (a továbbiakban Szabályzat) írja
elô. Ennek egyes rendelkezései jelentôsen eltérnek a magyar eljárás-
jogi szabályoktól: „határozatai jogerôsek, ellenük fellebbezésnek
vagy bíróság elôtti kereset benyújtásának helye nincs.” E szabályok
ellentétesek az alkotmány 57. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakkal,
sértik az alkotmány 70/A. §-ában foglalt diszkrimináció tilalmát is,
hiszen tipikus polgári jogi ügyeket terel egy nem bírósági típusú
szervezet, a vegyesbizottság elé, pusztán a károkozó vagy a károsult
személye alapján téve különbséget a kártérítési ügyek között. Ilyen-
fajta megkülönböztetést pedig az AB szerint – a megkeresett minisz-
tériumok véleményétôl eltérôen – a Ptk. 7. § (1) bekezdése sem en-
ged meg.

6. Az AB a Szabályzat jogi jellegét vizsgálva rávilágított arra, hogy ez
a rendelkezés nem tisztán magyar, de nem is jogszabály és nem tekint-
hetô a Jat.-ban megjelölt állami irányítás egyéb jogi eszközének sem.
Ennek következtében – bár sérti az alkotmány rendelkezéseit – nem
vonhatja utólagos normakontroll alá, nem semmisítheti meg. Így, mi-
vel az alkotmányellenes jogalkalmazási gyakorlat nem közvetlenül a
Tvr.-en alapul, az indítványokat elutasította.

7. Az AB ugyanakkor megállapította: alkotmányellenes helyzet ala-
kult ki azáltal, hogy nem biztosított a megkötött nemzetközi szerzôdés
és a belsô jog összhangja. A megfelelô belföldi jogszabály hiányáért a
honvédelmi miniszter felelôs, mivel elmulasztotta azt a jogalkotói kö-
telezettségét, amelyet számára a Tvr. elôírt. Ezért a testület felhívta a
minisztert e mulasztása pótlására.*

8. Az AB álláspontja szerint a meghozandó új jogszabály kihatással le-
het az alkotmányjogi panasz eldöntésére, ezért annak meghozataláig eb-
ben az ügyben függôben tartotta az érdemi intézkedést. Egyben ki-
mondta: „célszerûnek látszik a jogszabály hatályát úgy megállapítani,
hogy az a szóban forgó ügyre is kiterjedjen.”
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53/1993. (X. 13.) AB HATÁROZAT

EL NEM ÉVÜLÔ NEMZETKÖZI BÛNCSELEKMÉNYEK

Az indítvány

1. A köztársasági elnök a törvény kihirdetése elôtt indítványozta az Al-
kotmánybíróságnál az Országgyûlés által 1993. február 16-án elfogadott,
az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes
bûncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény (a továbbiakban
Tv.) elôzetes normakontrollját. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A Tv. kimondja az 1956. októberi forradalom és szabadságharc so-
rán elkövetett bûncselekmények büntethetôségének elévülhetetlenségét,
utalva a Btk. 33. § (2) bekezdésének alkalmazására. A genfi egyezmé-
nyekben meghatározott „súlyos jogsértések” büntethetôségének elévülé-
sével kapcsolatban szintén a Btk. fenti passzusát rendeli alkalmazni.

3. Az államfô indítványában kérte az AB-t, vizsgálja meg, hogy a Tv.
egyes rendelkezéseiben, illetve egészében megfelel-e a Polgári és politi-
kai jogok nemzetközi egyezségokmánya 15. cikkében, az Emberi jogok
európai egyezménye 7. cikke (1) bekezdésében, az alkotmány 2. § (1),
7. § (1), 8. § (1) és (2) bekezdésében, 57. §-a (2) és (4) bekezdésében, va-
lamint a 11/1992. (III. 5.) AB határozatban írt követelményeknek.

A határozat

4. Az AB megállapította, hogy ki nem hirdetett törvény nemzetközi szerzô-
désbe ütközését vizsgálni nincs törvényes alapja. „Olyan jogszabály, törvény-
javaslat vagy ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálata során
azonban, amely nemzetközi jogi kötelezettséget valósít meg, s még inkább
ha a vizsgálat – mint a jelen esetben is – kifejezetten arra irányul, hogy a bel-
sô jog a nemzetközi joggal az alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint összhang-
ban van-e, szükségszerûen be kell vonni a vizsgálatba azt is, hogy a kérdéses
belsô norma a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségbe ütközik-e, illetve hogy
a nemzetközi kötelezettségvállalás összhangban van-e az alkotmánnyal.”

5. Az alkotmány értelmében a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogad-
ja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, ezek külön (további)
transzformáció nélkül is a magyar jog részei. A transzformációt tehát ma-
ga az alaptörvény hajtotta végre, így a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályai nem az alkotmány részei, hanem „vállalt kötelezettségek”. Ez
azonban nem zárja ki, hogy egyes „általánosan elismert szabályokat” külön
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egyezmények is meghatározzanak és azok tekintetében külön transzformá-
ció történjék. A vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsô jog össz-
hangjának biztosítása minden „vállalt” nemzetközi kötelezettségre vonat-
kozik, másrészt az összhangot az egész belsô joggal biztosítani kell. Ennek
során figyelemmel kell lenni mindegyikük sajátosságaira.

6. A háborús, valamint az emberiség elleni bûncselekmények fogalmai
e minôségükben nem a belsô jog részeként keletkeztek, hanem a nem-
zetek közössége tartja ôket bûncselekménynek és határozza meg tényál-
lásukat. Jelentôségük tehát nagyobb annál, semhogy büntethetôségük
az egyes államokban való elfogadásuktól vagy az államok mindenkori
büntetô politikájától függhetne. E cselekményeket a nemzetközi közös-
ség üldözi és bünteti: egyrészt nemzetközi bíróságok útján, másrészt az-
zal, hogy azoknak az államoknak, amelyek tagjai akarnak lenni a nem-
zetek közösségének, vállalniuk kell üldözésüket. Az adott állam ez eset-
ben a nemzetek közössége mandátuma alapján cselekszik, a nemzetközi
jogban megállapított feltételek szerint. A nemzetközi bíróság a nemze-
ti bíróságok felett áll; az ügyeket bármely eljárási szakban magához
vonhatja, továbbá ismételten eljárhat a nemzeti bíróság által már elbí-
rált ügyben.

7. A vizsgált bûncselekmények nemzetközi jogi alapú üldözése és meg-
büntetése csak garanciák között történhet, ezeket azonban nem lehet
felcserélni vagy helyettesíteni a nemzeti jog garanciáival. A nullum
crimen sine lege garanciáját a nemzetközi jog magára érti, s nem a bel-
sô jogra. A nemzetközi szokásjog az adott magatartást a nemzetek kö-
zössége által üldözendônek és büntetendônek minôsíti, függetlenül at-
tól, hogy a belsô jog az elkövetéskor tartalmaz-e hasonló rendelkezést.
Nem a nullum crimen elve törik meg itt tehát, hanem annak a belsô
jogra való szorítása.

8. A háborús bûncselekményeket és emberiség elleni bûncselekménye-
ket meghatározó nemzetközi egyezmények és dokumentumok nem ren-
delkeznek az elévülésrôl, így az egyes államok nem kötelesek azok elé-
vülhetetlenségét kimondani. Az 1968-as New York-i egyezmény a há-
borús és emberiség elleni bûncselekmények el nem évülésérôl, illetve a
hasonló tárgyú, 1974-es európai egyezmény az elévülés alkalmazhatat-
lanságáról e bûncselekményekre nem tekinthetô a nemzetközi szokásjog
részének. Azok az államok azonban, amelyek a fenti két egyezmény va-
lamelyikét ratifikálták – így Magyarország is –, nemzetközi jogi köte-
lezettséget vállaltak arra, hogy az azokban meghatározott magatartáso-
kat visszamenôleges hatállyal is elévülhetetlennek tekintik.

a háborús és az

emberiség elleni

bûncselekmények

sajátosságai

a nemzetközi 

üldözés és 

büntetés 

garanciái

a büntethetôség

elévülése

56 / NEMZETKÖZI JOG ÉS BELSÔ JOG VISZONYA

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 56



9. Az AB leszögezte: „Az alkotmányosság megköveteli, hogy a nemzet-
közi büntetôjog szabályai kizárólag a nemzetközi jogban meghatározott
tényállások és feltételek tekintetében érvényesüljenek.” Álláspontja szerint
az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett bûncselek-
mények nem minôsülnek a nemzetközi jog értelmében háborús bûncselek-
ménynek, mivel tényállásuk nem szerepel egyetlen ilyen tárgyú nemzetkö-
zi dokumentumban sem. Az AB döntése értelmében alkotmányos követel-
mény, hogy kizárólag a belsô jogba tartozó bûncselekményekre a Btk. 33.
§ (2) bekezdése szerinti elévülhetetlenség visszaható hatállyal alkotmányo-
san nem alkalmazható. Ez – nemzetközi jogi kötelezettség hiányában –
csak akkor lenne lehetséges, ha az elkövetés idején a magyar jog elévülhe-
tetlenséget kimondó szabályt tartalmazott volna, ilyen azonban nem léte-
zett. Mindezekre tekintettel a Tv.-nek e bûncselekményeket elévülhetet-
lenné nyilvánító rendelkezései alkotmányellenesek.

10. A genfi egyezményekben meghatározott „súlyos jogsértések” kizá-
rólag meghatározott nemzetközi jellegû fegyveres összeütközésekre vonat-
koznak. Az egyezmények külön meghatározzák a védett személyek körét
is; a „súlyos jogsértések” csak terhükre követhetôk el. A testület állásfog-
lalása szerint „a Törvény szövegezése a genfi egyezmények különbözô
személyi és tárgyi alkalmazási körre szóló rendelkezéseit egymásra vonat-
koztatja, és az egyezményekben nem szereplô összefüggést létesít közöt-
tük”. Ugyanakkor az AB rámutatott arra, hogy az 1968. évi New York-
i egyezmény nem csak a „súlyos jogsértéseket” teszi elévülhetetlenné.
A genfi egyezmények közös 3. cikkében meghatározott cselekmények
emberiség elleni bûncselekménynek minôsülnek, s azokat a minimális
követelményeket tartalmazzák, amelyeket mindegyik összeütközô fél
„legalább” köteles megtartani, s amelyek mindenkor és mindenütt tilo-
sak, függetlenül az összeütközés nemzetközi vagy belsô jellegétôl. Így te-
hát a Btk. 33. § (2) bekezdése e körben az elkövetés idôpontjában hatá-
lyos magyar jog elévülési szabályaira tekintet nélkül alkalmazható. 

810/B/1992. AB HATÁROZAT

FASISZTA PÁRTOK MÛKÖDÉSE

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében a Moszkvában
1945. január 20-án kötött, az 1945. évi V. törvénnyel becikkelyezett
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fegyverszüneti egyezmény 15. pontja alkotmányellenességének megál-
lapítását és megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.
Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A sérelmezett jogszabályi rendelkezés értelmében Magyarország kor-
mánya kötelezte magát arra, hogy haladéktalanul feloszlatja a területén
mûködô összes Hitler-barát vagy más fasiszta politikai, katonai és ka-
tonai jellegû szervezetet, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben el-
lenséges propagandát folytat, és a jövôben nem tûri meg ilyen szerveze-
tek fennállását. Az ideiglenes nemzeti kormány a 15. pont végrehajtá-
sára további rendeleteket bocsátott ki, de ezek a kormányszintû jogsza-
bályok a 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet értelmében már nincsenek
hatályban, így az alkotmányossági vizsgálat az 1945. évi V. törvénnyel
becikkelyezett egyezményre korlátozódik.

3. Az indítványozó álláspontja szerint ez a tilalom – mely nem teszi
lehetôvé nemzetiszocialista, hungarista pártok mûködését, miközben
a kommunista típusú pártokra nem vonatkozik – ellentétes a pártala-
pítás szabadságának az alkotmány 3. § (1) bekezdésében, valamint az
egyesülési szabadságnak a 63. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezé-
seivel.

A határozat

4. 1945-ben Magyarországon nemzetközi szerzôdés (békeszerzôdés)
alapján került sor a fasiszta pártok betiltására. Az akkori történelmi kö-
rülmények között nem volt kétséges, hogy a betiltás kötelezettsége el-
vileg milyen jellegû pártokra és szervezetekre vonatkozik.

5. A hatályos alkotmány a pártalapítás alkotmányos korlátait nem
egyes politikai irányzatok megnevezésével, hanem általánosan, tartalmi
ismérvek segítségével állapítja meg. A fô korlát az alkotmányos jogrend
tiszteletben tartásának kötelezettsége, amely minden pártra vonatkozik.
Ma tehát a békeszerzôdés 15. pontja azokra a pártokra alkalmazható,
amelyek programja vagy tevékenysége az alkotmánnyal és az alkotmá-
nyos jogszabályokkal ellentétes. 

6. Az alkotmány egyesülési szabadságot garantáló rendelkezése eleve
csak a törvény által nem tiltott célra teszi lehetôvé szervezetek létreho-
zását, illetve az azokhoz való csatlakozást. A fasiszta pártok tilalmát tör-
vény írta elô, így a vizsgált törvény a fent meghatározott alkotmányos
alkalmazási körben alkotmányosan korlátozza az egyesülési szabadságot.

7. Az AB mindezekre tekintettel az indítványt elutasította.
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4/1997. (I. 22.) AB HATÁROZAT

NEMZETKÖZI SZERZÔDÉS UTÓLAGOS NORMAKONTROLLJA

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében az Abtv. egyes
rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisí-
tését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Az ügy elôadó bírája Só-
lyom László volt.

2. A támadott törvény 1. § a) pontja az AB hatáskörébe utalja töb-
bek között a nemzetközi szerzôdés egyes rendelkezései alkotmányelle-
nességének elôzetes vizsgálatát; az ezen eljárás indítványozására jogosult
személyek körét a 21. § (1) bekezdése tartalmazza. A 35. § meghatároz-
za a köztársasági elnök elôzetes normakontroll kezdeményezésére vonat-
kozó jogosítványát, míg a 36. § részletesen szabályozza a nemzetközi
szerzôdések elôzetes alkotmányossági vizsgálatát.

3. Az indítványozó szerint alkotmányellenesek a támadott jogszabály
azon rendelkezései, amelyek a nemzetközi szerzôdések tekintetében ki-
zárólag elôzetes alkotmányossági vizsgálatra vonatkozó hatásköri szabá-
lyokat tartalmaznak és nem tesznek lehetôvé utólagos normakontrollt.
Véleménye szerint ez ellentétes az alkotmány 2. §-ában deklarált de-
mokratikus jogállamiság alkotmányi követelményével, mert az állam-
polgárok a nemzetközi szerzôdés alkotmányossági vizsgálatát annak
megerôsítése elôtt sem kérhetik, és az AB sem jogosult ilyen eljárás le-
folytatására hivatalból. A sérelmezett szabályok nincsenek összhangban
az alkotmány 8. §-ával sem, különösen azért, mert meghatározott poli-
tikai tényezôk számára tartják fenn az indítványtételi jogosultságot, jól-
lehet alkotmányos kívánalom az, hogy az állam polgárai ôrködhessenek
a fennálló társadalmi renden. Álláspontja szerint az alkotmány 7. § (1)
bekezdése értelmében a magyar állam szervei csak az alkotmány keretei
között vállalhatnak érvényesen nemzetközi kötelezettséget, melynek el-
lenôrzése az AB hatáskörébe tartozik. Az Abtv. korlátozó rendelkezései
így ellentétesek ezzel a szabállyal.

A határozat

4. Az alkotmány szerint nemzetközi szerzôdés megkötésére az Ország-
gyûlés, a köztársasági elnök és a kormány jogosult. Az AB-nak a nem-
zetközi szerzôdés megkötése egész folyamatának vizsgálatára nincs ha-

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

az AB 

hatásköre

NEMZETKÖZI JOG ÉS BELSÔ JOG VISZONYA / 59

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 59



tásköre, ám törvényi felhatalmazással rendelkezik a szerzôdéskötési jo-
gosultság vizsgálatára, dönthet annak alkotmányos korlátai megtartásá-
ról. Ez az állami szervek között felmerült hatásköri összeütközés meg-
szüntetésére vonatkozó jogosítványából [Abtv. 1. § f) pont] következik.

5. Az alkotmány 32/A. § (3) bekezdése szerint az AB eljárását a tör-
vényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti. Ez a követel-
mény – az (1)–(2) bekezdésekbôl fakadóan – az utólagos normakontroll-
ra vonatkozik. A törvényhozó ezzel alkotmányos kötelezettségét teljesí-
tette, és az alkotmányból az már nem következik, hogy az AB hatáskö-
rébe tartozó további eljárások kezdeményezése is bárki számára nyitva
álljon. A testület megjegyezte még, hogy az alkotmány 32/A. § (1) be-
kezdése a jogszabályok vizsgálatát jelöli meg az egyetlen alkotmányo-
san kötelezô alkotmánybírósági hatáskörként; a meg nem erôsített nem-
zetközi szerzôdés pedig még nem jogszabály. A még ki nem hirdetett
norma tekintetében biztosított populáris akció továbbá – hozzáférhetô-
ségének hiánya miatt – merôben formális és a gyakorlatban alkalmaz-
hatatlan jogosultság lenne. Mindezekre tekintettel a nemzetközi szerzô-
dés elôzetes alkotmányossági vizsgálatára jogosultak korlátozott köre
nem ütközik az alkotmány 8. §-ába.

6. Az Abtv. 20. §-a értelmében az AB az arra jogosult indítványa alap-
ján jár el. Az eljárás hivatalbóli kezdeményezése az AB meghatározott
eljárásokra vonatkozó, kivételes hatásköre. Kötelezô volta sem az alkot-
mány 2. §-ából, sem 7. §-ából, sem 32/A. §-ából nem vezethetô le, ezért
a testület az indítványt a hivatalbóli eljárás hiányát sérelmezô részében
is megalapozatlannak találta.

7. A testület határozatában leszögezte: nemzetközi szerzôdés alkotmá-
nyosságát az AB nemcsak elôzetes normakontroll-eljárás keretében, ha-
nem utólagos normakontroll-eljárásban is vizsgálhatja. Az utólagos nor-
makontroll minden jogszabályra kiterjed, és semmilyen alkotmányos
alap nincs arra, hogy a nemzetközi szerzôdést kihirdetô jogszabályt az
alkotmányossági vizsgálat szempontjából az AB másként kezelje, mint
bármely más jogszabályt. Az Abtv.-ben az elôzetes normakontroll köré-
ben szükség volt az egyes vizsgálható normafajták megnevezésére, mi-
vel összefoglaló néven nem lehetett említeni ezeket. Ebbôl azonban nem
következik, hogy az utólagos normakontroll körében is külön meg kel-
lett volna említenie a belsô jogszabállyá vált szerzôdést mint a jogsza-
bály egy sajátos fajtáját.

8. Az AB döntésében utalt arra, hogy a nemzetközi jog és a belsô jog
viszonya tekintetében az európai jogfejlôdésben egyre inkább a monista
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rendszer – a nemzetközi szerzôdések külön törvénybefoglalás nélküli
közvetlen alkalmazása – válik uralkodóvá. Ez viszont azzal jár, hogy az
alkotmánybíróságok az alkotmányossági normakontrollra vonatkozó
hatáskörüket az automatikusan belsô joggá váló nemzetközi szerzôdések
(nemzetközi jog) tekintetében is gyakorolják, méghozzá a belsô jogsza-
bályok alkotmányossági ellenôrzésével azonos módon.

9. Az AB összefoglalóan megállapította: „Az Abtv. 1. § b) pontja sze-
rinti utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet a nemzetközi szer-
zôdést kihirdetô jogszabály, és az alkotmányossági vizsgálat a szerzôdést
kihirdetô jogszabály részévé vált nemzetközi szerzôdés alkotmányelle-
nességének a vizsgálatára is kiterjedhet. Ha az Alkotmánybíróság a
nemzetközi szerzôdést vagy annak valamely rendelkezését alkotmányel-
lenesnek találja, a nemzetközi szerzôdést kihirdetô jogszabály alkot-
mányellenességét állapítja meg. Az Alkotmánybíróság alkotmányelle-
nességet megállapító határozata azonban a Magyar Köztársaság nemzet-
közi kötelezettségvállalására kihatással nem lehet. Az Alkotmánybíró-
ság határozata folytán a jogalkotónak meg kell teremtenie a vállalt nem-
zetközi jogi kötelezettség és a belsô jog összhangját; vagy úgy, hogy a
Magyar Köztársaságnak a nemzetközi szerzôdés alkotmánnyal ellentétes
részét fel kell mondania, illetôleg el kell érnie annak módosítását, vagy
– szükség esetén – az alkotmányt kell módosítani. Ennek megtörténté-
ig az Alkotmánybíróság a megsemmisítés idôpontja tárgyában a hatá-
rozathozatalt ésszerû határidôre felfüggesztheti.”

10. A fentiek alapján az AB az Abtv. 1. § a) pontja, 21. § (1) bekez-
dése és 35–36. §-ai alkotmányellenességének megállapítása iránti indít-
ványt elutasította, az Abtv. hatásköri szabályainak kiegészítésére vonat-
kozó indítványt pedig hatáskörének hiánya miatt visszautasította.

Különvélemény

11. A határozathoz Vörös Imre alkotmánybíró különvéleményt csatolt,
amelyben kifejtette: nemzetközi szerzôdés alkotmányellenességének
utólagos vizsgálatára az AB-nak nincsen hatásköre. A nemzetközi
szerzôdés ugyanis a belsô jogba való beiktatással nem veszti el azt a
vonását, hogy ilyen minôségben jött létre, ezt a kört pedig az Abtv. az
utólagos alkotmányossági vizsgálat körébôl kifejezetten kiemeli. Tör-
vényi felhatalmazás híján az AB nem gyakorolhat a jogalkotó által
nem biztosított hatáskört, mivel az a jogbiztonság szempontjából ag-
gályos lenne.
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30/1998. (VI. 25.) AB HATÁROZAT

TÁRSULÁSI SZERZÔDÉS

Az indítvány

1. Az indítványozók utólagos normakontroll keretében a Magyar Köz-
társaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás lé-
tesítésérôl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt európai
megállapodás kihirdetésérôl rendelkezô 1994. évi I. törvény (a további-
akban EM) 2. §-ába foglalt 62. cikk (2) bekezdése, az EM 2. számú, az
ESZAK-termékekrôl szóló jegyzôkönyve 8. cikk (2) bekezdése, vala-
mint a magyar–EK Társulási Tanácsnak a Magyar Köztársaság és az Eu-
rópai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésérôl szóló
európai megállapodás 62. cikke (1) bekezdésének (i), (ii) pontja és (2)
bekezdése, valamint az e megállapodás 2. számú, az ESZAK-ter-
mékekrôl szóló jegyzôkönyve 8. cikke (1) bekezdésének (i), (ii) pontja és
(2) bekezdése végrehajtási szabályainak elfogadása tárgyában hozott
2/96. határozata kihirdetésérôl szóló 230/1996. (XII. 26.) Korm. rende-
let mellékletének (a továbbiakban Vsz.) 1. cikke és 6. cikke alkotmány-
ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték az
Alkotmánybíróságnál. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt. 

2. Az EM 62. cikkének (1) bekezdése tartalmazza bizonyos versenytor-
zító, illetve a versenyt korlátozó, vállalatok által kifejtett piaci magatar-
tások, a fenti eredményt elôidézô állami támogatások, továbbá a piacu-
ralmi helyzettel való visszaélés tilalmát. A (2) bekezdés értelmében „az
ezzel a cikkel ellentétes gyakorlatot az Európai Gazdasági Közösséget
létrehozó szerzôdés 85., 86. és 92. cikkében foglalt szabályok alkalma-
zásából eredô kritériumok alapján kell elbírálni”. A Vsz. 1. cikke az EM
62. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárások rendezése során
alkalmazandó elvekrôl, míg 6. cikke a csoportmentességekrôl rendelke-
zik.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a fent meghatározott jogszabály-
helyek meghatározott ügycsoportra vonatkozóan a magyar versenyható-
ság által közvetlenül alkalmazandó szabályok közé sorolják azokat a kri-
tériumokat, amelyek az EGK alapító szerzôdés (a továbbiakban EK-
szerzôdés) 85, 86. és 92. cikkelyének alkalmazásából erednek, anélkül,
hogy azokat hazai jogforrás tartalmazná. Az indítványozó ebben „a jog-
alkotási hatalom mint állami felségjog egy másik szuverénre történt al-
kotmányellenes átruházását” látta.
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A kapcsolódó másik indítvány érvelése szerint a Vsz. 1. cikke azért
alkotmányellenes, mert ez a rendelkezés az, amely az EM 62. cikk (2)
bekezdésében írt követelményeket a hazai jogalkalmazó hatóságra (Gaz-
dasági Versenyhivatal, a továbbiakban GVH) telepíti. Aggályos továbbá
a Vsz. 6. cikke is, mert ez alapján a magyar versenyhatóságnak biztosí-
tania kell a közösség jogának részeként létezô elvek teljes körû alkalma-
zását, ahogyan azok mindenkor hatályosak a közösségi jogban. Így ez a
megoldás a jövôbeli jogi rendeletek elveire is kiterjed.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette: a Vsz. 1. cikke (1) és
(2) bekezdéseinek együttes értelmezésébôl egyértelmûen következik,
hogy a GVH-nak alkalmaznia kell az EM 62. cikkében meghatározott
kritériumokat. Ugyanakkor maga a 62. cikk a magánjogi jogalanyok fe-
lé közvetlen tilalmakat és jogkövetkezményeket nem határoz meg, ezért
ennek közvetlen hatálya nem állapítható meg. Jóllehet a GVH nem az
EM 62. cikke (1)–(2) bekezdését alkalmazza e rendelkezések közvetlen
hatályának hiánya miatt, hanem a magyar versenytörvény anyagi jogi
rendelkezéseit, ezek alkalmazandó tartalmát azonban úgy kell meghatá-
roznia, hogy a hazai joggyakorlatban megfelelôen érvényesüljenek a vo-
natkozó közösségi jogi kritériumok. Így a versenyeljárás sajátos kettôs
szabályozás alatt áll.

5. Az AB rámutatott arra, hogy a közvetlen alkalmazási mechaniz-
mus az Európai Unió jellegzetes jogintézménye, ám a Magyar Köztár-
saság jelenleg még nem tagja a közösségnek. A hivatkozott közösségi
jogi kritériumok megjelenése a magyarországi jogalkalmazásban nem
illeszthetô a nemzetközi szerzôdések érvényesülésének rendjébe, mivel
ezek a nemzetközi jog egyik alanyának belsô jogszabályaira és joggya-
korlatára történô utalásként jelennek meg. A jelenség ugyancsak nem
alapozható a nemzetközi magánjog kollíziós normáira sem, hiszen az
alapul fekvô jogviszonyok nem magánjogi jogviszonyok. Az érvényesü-
lés ezen módja továbbá nem sorolható be az alkotmány 7. § (1) bekez-
dése szerinti absztrakt és generális transzformáció kategóriájába sem,
mivel a közösségi jog vonatkozó kritériumai tartalmilag nem azonosít-
hatók semmilyen vonatkozásban a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályaival, sem pedig a nemzetközi ius cogens normáival.

6. A versenykorlátozás tilalmának joga az állami fôhatalom kizáróla-
gos joghatósága alá tartozik. Az állam nemzetközi kapcsolataiban ren-
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delkezhet fôhatalmi jogosítványairól, korlátozhatja azokat, ám e tekin-
tetben az állam szerveinek hatalma nem korlátlan. Az AB álláspontja
szerint kifejezett alkotmányi felhatalmazás nélkül az Országgyûlés al-
kotmányosan nem jogosult az állami fôhatalom kizárólagos joghatósága
alá tartozó jogterületen nemzetközi szerzôdésben túlterjeszkedni a ter-
ritorialitás elvén; egy nemzetközi szerzôdés megkötésével, illetve kihir-
detésével az Országgyûlés nem hajthat végre burkolt alkotmánymódo-
sítást. Egy másik közhatalmi rendszer saját belsô joga nem jelenhet meg
alkalmazási kötelezettséggel a magyar jogalkalmazó szervek gyakorlatá-
ban, ehhez ugyanis külön alkotmányi felhatalmazásra lenne szükség.
Ebbôl adódóan a jövôben születô közösségi jogi kritériumok közvetlen
alkalmazása [Vsz. 1. cikk (1)–(2) bekezdés] sérti az alkotmány 2. §
(1)–(2) bekezdését, mert e kritériumok forrása nem a magyar alkotmány
szerinti legitim közhatalom, illetôleg annak valamely intézménye; bel-
sô jogszabályban kihirdetésre nem kerülnek.

7. A Vsz. 6. cikke – amelynek értelmében a magyar versenyhatóság-
nak biztosítania kell a közösség csoportmentesítési rendeleteiben foglalt
elvei teljes körû alkalmazását – a közösségi jog meghatározott területé-
nek a magyar belföldi jogban való érvényesítését jelenti. A GVH által
alkalmazandó közösségi jogi elvek pusztán létrejöttüknél fogva, minden
további aktus nélkül alkalmazásra kell hogy kerüljenek; ez sérti az al-
kotmány 2. § (1)–(2) bekezdését.

8. Tekintettel a Vsz. 1. cikkének (1) és (2) bekezdése alkotmányellenes-
ségének megállapítására, továbbá arra, hogy a nemzetközi kötelezett-
ségvállalás önmagában nem vezet a vonatkozó közösségi jogi kritériu-
mok közvetlen magyarországi alkalmazásához, az EM 62. cikk (2) be-
kezdésének alkotmányellenessége sem állapítható meg. A testület ugyan-
akkor szükségesnek látta annak az alkotmányos követelménynek a meg-
fogalmazását, amely szerint magyar jogalkalmazó hatóságok közvetle-
nül nem alkalmazhatják az EM 62. cikk (2) bekezdésében hivatkozott
alkalmazási kritériumokat.

9. Az AB az alkotmányellenesnek talált rendelkezések megsemmisí-
tése tárgyában a határozathozatalt 1999. december 31-ig felfüggesztet-
te, annak érdekében, hogy az alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint meg-
követelt összhang megteremtésére a jogalkotónak megfelelô idô álljon
rendelkezésére. *
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3. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

22/1990. (X. 16.) AB HATÁROZAT

MULASZTÁS ALAPJOG MIATT

Az indítvány

1. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa javaslatára annak fôtitkára
1988-ban indítványt terjesztett elô az Alkotmányjogi Tanácsnál a má-
sodik világháborúban az Amerikai Egyesült Államok hadifogságába ke-
rült személyek részére kiállított hadifogoly utalványok kifizetésével
kapcsolatos rendelkezések és az 1947. évi XVIII. törvénybe iktatott pá-
rizsi békeszerzôdés ellentmondásainak vizsgálatára, illetve kérte a jogi
szabályozás hiányainak megállapítását.

2. A megállapított tényállás a következô. A hadifoglyokkal való bánás-
módról szóló 1929-es genfi egyezmény szerint a hadifoglyoknak fizetés
jár mindazokért a munkáért, amelyek nem minôsülnek a tábor igazga-
tása, berendezése és karbantartása körébe tartozó tevékenységnek. Az
amerikaiak e kötelezettségüknek névre szóló utalvány kiállításával tet-
tek eleget, amelyet a hadifoglyok a budapesti amerikai nagykövetségen
válthattak volna át USA-dollárra.

A hadifoglyoknak azonban ezt nem állt módjukban megtenni, mert
a 8400/1946. ME rendelet (a továbbiakban Rendelet) szerint az utalvá-
nyokat legkésôbb 1946. augusztus 15-ig a Magyar Nemzeti Banknál
(MNB) kötelezôen zárolt letétbe kellett helyezniük. A Rendelet lehetô-
vé tette, hogy a MNB a hadifogoly utalványokat a letétbe helyezô érte-
sítése mellett forintért igénybe vegye. Ezt követôen a párizsi békeszer-
zôdésben Magyarország lemondott a magyar kormány vagy a magyar ál-
lampolgárok nevében támasztható háborús követelésekrôl, így azokról
is, amelyek a genfi hadifogoly-egyezménybôl következnek. Ezáltal a
Rendelet és a békeszerzôdés megfosztotta az amerikai hadifogoly utal-
vánnyal rendelkezôket attól, hogy követelésüket közvetlenül az Ameri-
kai Egyesült Államokkal szemben érvényesítsék, azonban nem szüntet-
te meg a hadifogoly utalványok tulajdonosai követelésének jogalapját,
állapította meg az Alkotmánybíróság.

Az 13710/1948. (XII. 24.) Korm. rendelet „további rendelkezésig”
kizárta (többek között) a hadifogoly utalványokból eredô követelések
bírói úton történô érvényesítését az állammal szemben. A kormányren-
deletet a 86/1987. (XII. 29.) MT rendelet hatályon kívül helyezte, ez-
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által 1988. január 1-jével megnyílt az út ezen utalványok bírói úton
történô érvényesítése elôtt.

3. Az indítvány szerint az illetékes szervek a hadifogoly utalványok ki-
fizetését elhalasztották, de az ügyeket nem zárták le véglegesen, a kérel-
meket nem tekintik elévültnek. A kérelmekbôl megállapítható, hogy
állampolgári jogsérelem áll fenn. Az indítványt az Alkotmányjogi Ta-
nács megszüntetése után az AB vette át, és egyesítette állampolgári in-
dítványokkal. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

A határozat

4. Az AB rámutatott, hogy az alkotmány a minisztertanács hatásköré-
be és feladatai közé sorolta az alkotmányos rend védelmét, valamint az
állampolgárok jogainak védelmét és biztosítását, melynek érdekében
külön felhatalmazás nélkül is köteles ellátni jogalkotói feladatait. A Jat.
szerint a minisztertanács rendeletet ad ki, ha „a társadalmi-gazdasági vi-
szonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az
érdek-összeütközések feloldása ezt szükségessé teszi”.

5. Az AB szerint a fenti rendelkezésekbôl az következik, hogy a minisz-
tertanácsnak a hadifogoly utalványok kötelezôen elrendelt letétbe he-
lyezése óta eltelt idô alatt – külön jogszabályi felhatalmazás nélkül, az
alkotmány alapján – rendelkeznie kellett volna a helyzet rendezésérôl,
különösen azt követôen, hogy az igényérvényesítés korlátozása meg-
szûnt. Önmagában a követelések bírói úton való érvényesítésének lehe-
tôvé tétele nem oldja meg az érintett állampolgárok gondját, mivel hi-
ányzik a jogi szabályozás arra nézve, hogy az utalványokat a magyar ál-
lam nevében mely szerv, milyen eljárás keretében, milyen pénznemben
és milyen kamatokkal fizesse ki, jelentette ki az AB.

6. A testület tehát megállapította, hogy a minisztertanács fenti kö-
telezettségének nem teljesítésével mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet idézett elô.

7. Az AB e határozatában elvi jelentôséggel kimondta: a jogalkotó szerv
jogszabályalkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás
nélkül is köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a hatás- és feladatkö-
rébe tartozó területen jogszabályi rendezést igénylô kérdés merült fel.
Azonban pusztán valamely jogi szabályozást igénylô kérdés szabályozá-
sának elmulasztása nem minôsül mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mánysértésnek, csak akkor, ha a jogi szabályozás iránti igény abból ál-
lott elô, hogy az állam jogszabályi úton beavatkozott bizonyos életviszo-
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nyokba, és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkot-
mányos jogai érvényesítésének gyakorlati lehetôségétôl.

31/1990. (XII. 18.) AB HATÁROZAT

AZ ALKOTMÁNYÉRTELMEZÉS KORLÁTAI

Az indítvány

1. A pénzügyminiszter a kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú la-
kásépítési és -vásárlási kölcsönök kamatainak tervezett emelése érdeké-
ben megalkotandó jogszabályhoz kérte az alkotmány értelmezését. Az
indítvány arra irányul, hogy a korábban megkötött kölcsönszerzôdések
jogszabállyal történô módosítása – a Ptk. 226. § (2) bekezdése alapján
– összhangban lesz-e az alkotmány jogállamiságot deklaráló 2. §-ának
(1) bekezdésével, a 7. § (2) bekezdésében foglalt, a jogalkotás rendjérôl
szóló szabályokkal, valamint az alapvetô jogokat és kötelességeket tar-
talmazó XII. fejezetével. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

A határozat

2. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az Abtv. szerint a testület fel-
adata az alkotmány rendelkezéseinek értelmezése. Ez a jogköre azonban
nem érinti az Országgyûlés, a kormány és a Legfelsôbb Bíróság jogsza-
bályértelmezô hatáskörét. Az Országgyûlést is megilleti a jog, hogy hi-
teles értelmezést fûzzön az alkotmány rendelkezéseihez, valamint tevé-
kenysége ellátása során a többi jogalkotó és jogalkalmazó szerv is értel-
mezi az alkotmányt. Az AB alkotmányértelmezése annyiban különle-
ges, hogy az mindenkire (az Országgyûlésre is) kötelezô (erga omnes ha-
tályú).

3. Éppen ezért az AB elvi jelentôséggel mutatott rá, hogy az általa vég-
zett alkotmányértelmezésnél messzemenôen figyelembe kell venni a ha-
talmi ágak megosztásának elvét, ami a magyar államszervezet legfonto-
sabb szervezeti és mûködési alapelve. Az alkotmányértelmezési hatás-
kört tehát szorosan kell értelmeznie az AB-nak, mert ha nem így tenne,
az könnyen azt eredményezhetné, hogy a jogalkotó szervek nemcsak a
törvények, hanem a kormány-, sôt miniszteri rendeletek megalkotása
elôtt is alkotmányértelmezést kérnének tôle. „Ez pedig óhatatlanul oda
vezetne, hogy az Alkotmánybíróság magára vállalná a törvényhozó, sôt
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a végrehajtó hatalom felelôsségét is, és – az alkotmányban rögzített el-
vekkel szöges ellentétben – egyfajta alkotmánybírósági kormányzás ala-
kulna ki.”

4. Ezért az AB kimondta, hogy alkotmányértelmezésre csak akkor ke-
rülhet sor, ha az indítvány az arra jogosulttól származik, s nem általá-
nosságban, hanem olyan konkrét alkotmányjogi probléma aspektusából
kezdeményezi az alkotmány ugyancsak konkrétan megjelölt rendelke-
zésének értelmezését, amely probléma közvetlenül – más jogszabály
közbejötte nélkül – levezethetô az alkotmányból.

5. A fenti követelményeknek a pénzügyminiszter indítványa nem felelt
meg. Nem felelt meg azért sem, mert három eltérô variációt vázolt fel
a kamatok emelésére, mintegy az AB-tól várva a közülük való választást.
Ez azonban egyrészt nem a testület feladata, másrészt mindhárom vari-
áció megvalósítható alkotmányosan, de az alkotmánnyal ellentétesen is.
Rámutatott az AB arra is, hogy az indítvány tartalma szerint nem alkot-
mányértelmezésre, hanem egy még ki sem dolgozott törvényjavaslat
elôzetes alkotmányossági vizsgálatára irányul. Elôzetes normakontrollt
azonban csak már benyújtott törvényjavaslat tekintetében lehet kezde-
ményezni, és arra a pénzügyminiszternek nincs hatásköre. Ezért az AB
az alkotmányértelmezésre irányuló indítványt elutasította.

Párhuzamos vélemények

6. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye szerint az in-
dítványt azért is el kellett utasítani, mivel az értelmezni kért alkot-
mánybeli rendelkezések egyike sem hozható összefüggésbe azokkal a
szempontokkal, amelyekre az indítványozó az értelmezést kérte. A ka-
matemelés szempontjából ugyanis irreleváns az alkotmány 2. § (1) be-
kezdése, mivel a jogállamiság formális joguralomként értelmezendô, s a
magyar alkotmány nem minôsíti az államot szociális jogállamnak.

7. Az alkotmány 7. §-a, amely szerint a jogalkotás rendjét törvény ha-
tározza meg, szintén semmilyen összefüggésben nincs az indítványozó
által felvetett kérdéssel, sokkal inkább az alapjogok korlátozását tilal-
mazó 8. § (2) bekezdésével. Az azonban, hogy a kamatemelés sérti-e
alapvetô jog lényeges tartalmát, csakis a törvény alkotmányossági vizs-
gálata során dönthetô el.

8. Hivatkozik az indítványozó az alapvetô jogokat és kötelességeket
tartalmazó XII. fejezetre is. Sólyom László szerint azonban az alapjo-
gok közül csak az alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális
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biztonsághoz való jog hozható összefüggésbe a felvetett kérdéssel,
amely azonban nem alapjogként, hanem államcélként értékelendô, az-
az nem ad alanyi jogot az állampolgároknak a kedvezményes kamatra.
Ezért az alkotmány e rendelkezése az indítvány szempontjából szintén
irreleváns.

9. Emellett az alkotmánybíró szerint az indítvány alapján nem egyér-
telmû az sem, hogy a tervezett intézkedés alkotmányossága a kamate-
melés szociális hatása vagy pedig jogi technikája miatt kérdéses-e. A
tartalom és a forma egymástól függetlenül lehet alkotmányos vagy al-
kotmányellenes. A szerzôdésbe való durva állami beavatkozás alkotmá-
nyossága pedig az alkotmány tulajdonhoz való jogot biztosító 13. §-
ának (1) bekezdése, valamint a 9. § (1) bekezdésében szereplô, a piac-
gazdaság részét képezô szerzôdési szabadság alapján ítélhetô meg, ennek
értelmezését azonban az indítványozó nem kérte.

10. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye szerint a
pénzügyminiszter azért terjesztette elgondolásait az AB elé, mert azok
„széles tömegeket érintenek”, így ez ügyben nyilván minden változta-
tás tiltakozási hullámot vált ki, és ennek legalább alkotmányossági vo-
nalon elejét kívánja venni. Ugyanakkor a felvázolt megoldások egyike
sem különböztet alkotmányos szempontok szerint (piacsemlegesség,
közteherviselés, szociális biztonság, diszkrimináció stb.). Épp ezért a
három elgondolás mindegyike lehetne alkotmányos vagy alkotmányel-
lenes, a kidolgozástól függôen.

16/1991. (IV. 20.) AB HATÁROZAT

AZ ELÔZETES NORMAKONTROLL FELTÉTELEI

Az indítvány

1. Ötvenkét országgyûlési képviselô a tulajdonviszonyok rendezése
érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul okozott károk kárpótlásáról szóló törvény-
javaslat részletes vitája közben elôzetes normakontrollt kezdeménye-
zett. Kérték az Alkotmánybíróságtól a törvényjavaslat bizonyos ren-
delkezései, valamint az ahhoz kapcsolódó egyik módosító indítvány
egyes pontjai alkotmányellenességének vizsgálatát. Az ügy elôadó bí-
rája Sólyom László volt.
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A határozat

2. Határozatában az AB rámutatott, hogy az elôzetes normakontroll
rendeltetése annak megelôzése, hogy az Országgyûlés alkotmányellenes
törvényt hozzon, ezáltal elejét veheti a már megalkotott jogszabály meg-
semmisítésének, egyúttal védi a törvényhozó tekintélyét.

3. Az AB megállapította, hogy az Abtv. a törvényjavaslatnak nem-
csak formai, hanem tartalmi vizsgálatára is lehetôséget ad. Lehetôvé te-
szi, hogy az AB-t a törvényhozási folyamat bármely szakaszában és akár-
hányszor bevonják a jogalkotásba. Ezáltal a törvényalkotás alkotmá-
nyosságának biztosításával együtt az AB befolyásolja, sôt akár meg is
határozza annak menetét. Ez a szerep azonban a testület szerepkörével
összeegyeztethetetlen.

4. A törvényjavaslatot elôterjesztôje az általános vita lezárásáig átdolgoz-
hatja, ahhoz módosító indítványokat lehet benyújtani, így a szavazás
megkezdéséig bizonytalan, hogy mi kerül egyáltalán szavazásra, a leen-
dô törvény végleges szövege pedig csak a módosító indítványokról való
szavazás után alakul ki. Éppen ezért a szövegösszefüggésbôl kiragadott
egyes rendelkezések alkotmányosságának vizsgálata általában nem lehet-
séges. Különösen így van ez Magyarországon, ahol az eredeti törvényja-
vaslat koncepciójával ellenkezô vagy azt gyökeresen megváltoztató kon-
cepciókat is általában módosító javaslatként és nem alternatív törvényja-
vaslatként terjesztik elô. Az AB rámutatott, hogy az elôzetes normakont-
roll csak akkor töltheti be funkcióját, ha a törvényjavaslat végleges for-
májában kerül elé. Ilyen megszorítást azonban az Abtv. – szemben a kül-
földi törvényekkel – nem tartalmaz. A törvényalkotás folyamatának ide-
jén végzett elôzetes alkotmányossági vizsgálat során ezért az AB ellent-
mondásba kerülhet a hatalmi ágak elválasztásának elvével. A határozat
indokolása hivatkozik a 31/1990. (XII. 18.) AB határozatra, amelyben a
testület kimondta, hogy hatáskörét megszorítóan kell értelmezni, mert
az ellenkezô gyakorlat „óhatatlanul oda vezetne, hogy az Alkotmánybí-
róság magára vállalná a törvényhozó, sôt a végrehajtó hatalom felelôssé-
gét, és – az alkotmányban rögzített államszervezeti elvekkel szöges ellen-
tétben – egyfajta alkotmánybírósági kormányzás alakulna ki”.

5. Mindezek alapján az AB az elôzetes normakontrollra vonatkozó in-
dítványt elutasította. A testület tisztában volt vele, hogy a hatályos jog-
szabályok alapján nem kötheti az elôzetes normakontrollt végleges szö-
veghez, ezért a határozat többi részében csupán a törvényjavaslatnak az
indítványban érintett rendelkezései kapcsán felmerült lényegesebb al-
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kotmányossági kérdésekben ismertette elvi álláspontját, anélkül, hogy a
rendelkezések alkotmányellenességérôl döntött volna.

6. Így a 21/1990 (X. 4.) AB határozat elvi alapján kifejtette: ha az ál-
lam nem jogi igényeket elégít ki, hanem méltányosságból juttat java-
kat a kedvezményezetteknek, a megkülönböztetés korlátja csupán az
egyenlô méltóságú személyként való kezelés, az alkotmányban biztosí-
tott alapjogok tiszteletben tartása, és az, hogy a megkülönböztetés nem
lehet önkényes. Az AB úgy találta, hogy a törvényjavaslat e feltételek-
nek megfelel, azaz nem alkotmányellenes.

Párhuzamos vélemény

7. A határozathoz Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos indoko-
lást fûzött, amely szerint a kifejtett álláspont a jogszabályszerûen álla-
mosított tulajdonra vonatkozik, mert a tulajdon jogszabályellenes el-
vonása tekintetében a jogorvoslat a rendesbíróságok hatáskörébe tarto-
zik.

35/1992. (VI. 10.) AB HATÁROZAT

MULASZTÁS – KISEBBSÉGI TÖRVÉNY

Az indítvány

1. Az indítványozó beadványában mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmányellenesség vizsgálatát kérte a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény megalkotását illetôen.

2. Az indítvány alapja az alkotmány 68. § (1) bekezdése, amely szerint
a Magyar Köztársaságban élô nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a
nép hatalmának, államalkotó tényezôk. Az indítványozó szerint azon-
ban e rendelkezés ellenére képviseletük sem az Országgyûlésben, sem az
önkormányzatok képviselô-testületeiben nem biztosított. Az ügy elôa-
dó bírája Herczegh Géza volt.

A határozat

3. Bár az indítvány az alkotmány 68. §-ának csak az (1) bekezdésére hi-
vatkozik, a közöttük fennálló szoros összefüggés miatt az Alkotmánybí-
róság hivatalból vizsgálta a 68. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglalt
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rendelkezéseket is. Ezek szerint „a Magyar Köztársaságban élô nemzeti
és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának; államalkotó tényezôk.
A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebb-
ségeket. Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben [...]. Az Alkot-
mánybíróság kimondta, hogy a képviselet szükséges elôfeltétele annak,
hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek államalkotói tényezôi szerepüket
betölthessék.”

4. Az AB megállapította, hogy az Ötv. 12. § (5) bekezdése úgy ren-
delkezik, hogy „a helyi képviselôk és polgármesterek általános vá-
lasztásán a nemzeti vagy etnikai kisebbség legtöbb szavazatot kapott
jelöltje kisebbségének helyi szószólójává válik. Amennyiben nem
tagja a képviselô-testületnek, annak ülésein tanácskozási joggal részt
vehet. Egyéb jogosítványait a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai-
ról szóló törvény szabályozza.” Ez a törvény azonban nem került elfo-
gadásra.

5. Az AB rámutatott arra is, hogy bár az alkotmány 68. § (4) bekezdé-
se lehetôvé teszi, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és orszá-
gos önkormányzatokat hozzanak létre, ennek feltételeit és körülménye-
it szintén nem rendezte törvényben az Országgyûlés.

6. Ezért az AB megállapította a mulasztásból eredô alkotmányellenes
helyzet fennállását, és felhívta a törvényhozást, hogy mulasztását 1992.
december 1-jéig pótolja.* Kimondta egyúttal, hogy az Országgyûlés jo-
ga eldönteni, kötelezettségének egy vagy több törvény megalkotásával
tesz-e eleget, azonban az alkotmány 68. § (5) bekezdésére tekintettel
mindenképpen minôsített – kétharmados – többséggel kell a törvényt
(törvényeket) elfogadnia.

52/1993. (X. 7.) AB VÉGZÉS

KONKRÉT HATÁROZAT

Az indítvány

1. Több indítványozó kezdeményezte a Lágymányosi Duna-híd és
csatlakozó úthálózata megvalósításáról szóló 24/1992. (V. 26.) OGY
határozat utólagos normakontrollját.
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2. Az indítványozók szerint a kifogásolt országgyûlési határozat el-
lentétes az alkotmány alapjogokat garantáló 8. § (1) bekezdésével, az
egészséges környezethez való jogot szabályozó 18. §-ával, a gyerme-
kek védelmérôl szóló 67. § (1) bekezdésével, és a lehetô legmagasabb
testi és lelki egészséghez való jogot tartalmazó 70/D. § (1) bekezdésé-
vel. Az egyik indítványozó korábbi beadványában kérte mindazon ál-
lami és önkormányzati döntések (így többek között a világkiállítás te-
rületérôl szóló törvény) felülvizsgálatát, amelyek összefüggésben van-
nak az országgyûlési határozattal. Az ügy elôadó bírája Sólyom László
volt.

A határozat

3. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az Abtv. 1. § b) pontja
alapján hatásköre a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszkö-
zei alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára terjed ki.

4. Ezek körét a Jat. határozza meg. Azonban pusztán az, hogy va-
lamely jogi aktust olyan elnevezés alatt bocsátanak ki, amelyet a Jat.
jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze megjelölésére
használ, nem alapozza meg az AB hatáskörét. Annak megállapításá-
nál ugyanis nem az aktus elnevezése, hanem a benne foglalt rendel-
kezések jellege az irányadó. A Jat. szerint csak az az országgyûlési
határozat minôsül az állami irányítás egyéb jogi eszközének, amely-
ben az Országgyûlés az általa irányított szervek feladatait, saját mû-
ködését szabályozza vagy megállapítja a feladatkörébe tartozó terve-
ket.

5. A megtámadott országgyûlési határozat azonban az AB szerint nem
felel meg a fenti feltételeknek, az nem normatív, hanem egyedi határo-
zat, a Lágymányosi Duna-híd és csatlakozó úthálózata megvalósítására
vonatkozó konkrét döntéseket foglal magába. Ugyancsak egyedi jellege
miatt nem minôsül jogszabálynak a világkiállításról szóló törvény sem.
Nem jogszabály és nem az állami irányítás egyéb jogi eszköze a többi
megtámadott jogi aktus sem.

6. Ezért az AB megállapította, hogy a kifogásolt országgyûlési hatá-
rozat, e törvény és a többi megtámadott állami és önkormányzati dön-
tés alkotmányellenességének vizsgálatára nincs hatásköre, s az indítvá-
nyokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.
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23/1994. (IV. 29.) AB HATÁROZAT

ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS VIZSGÁLATA

Az indítvány

1. A külföldön élô magyar állampolgár indítványozó az alkotmány
70. §-ának az alkotmány módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény 7.
§-ával beiktatott – és szintén az alkotmány módosításáról szóló 1990.
évi LXIII. törvény 7. § (1) bekezdésével módosított – (1) bekezdésének
utólagos normakontrollját kezdeményezte.

2. Az alkotmány fenti rendelkezése szerint minden nagykorú magyar
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy – ha állandó lakóhelye Magyaror-
szágon van – az országgyûlési és helyi választásokon választható és – ha
a választás napján az ország területén tartózkodik – választó legyen.

3. Az indítványozó ezt a rendelkezést ellentétesnek tartja az alkotmány-
ban ugyancsak az alapjogok között felsorolt szabad költözési joggal [58. §
(1) bekezdés], ezért az egymásnak ellentmondó rendelkezések feloldását
kérte az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

A határozat

4. Az indítvány elôzménye, hogy a 3/1990 (III. 9.) AB határozat al-
kotmányellenesnek minôsítette a Vjt. 2. § (4) bekezdését, mivel az ki-
zárta a szavazásból azokat, akik a szavazás napján külföldön tartózkod-
tak, ilyen korlátozást viszont az alkotmány akkori szövege nem ismert.
Az Országgyûlés az alkotmányellenes helyzetet úgy szüntette meg,
hogy az elsô pontban megjelölt alkotmánymódosító törvényekkel az al-
kotmány részévé tette a korlátozást, ezáltal alkotmányos normává emel-
te az indítványozó által kifogásolt rendelkezést.

5. Az indítványt az AB visszautasította. Az indokolásban rámutatott,
hogy az alkotmány 32/A. § (1)–(2) bekezdése, valamint az Abtv. (1) be-
kezdés b) és c) pontja alapján az AB hatásköre a törvénybe vagy az ala-
csonyabb szintû jogforrásba foglalt jogszabály, valamint az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének vagy nemzetközi
szerzôdésbe ütközésének vizsgálatára terjed ki. A testület ezért nem
vizsgálhatja felül és nem semmisítheti meg az alkotmány egyetlen ren-
delkezését sem. Ha egy rendelkezés az országgyûlési képviselôk kéthar-
madának szavazatával az alkotmány részévé vált, fogalmilag sem lehet
annak alkotmányellenességét megállapítani.
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52/1995. (IX. 15.) AB HATÁROZAT

ALKOTMÁNYOS KÖVETELMÉNY

Az indítvány

1. Az indítványozók a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvény-
módosításokról szóló Gst. bizonyos rendelkezéseinek utólagos alkotmá-
nyossági vizsgálatát kérték. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A Gst. 61. §-ával beiktatott, a családi pótlékról és a családok támo-
gatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban Cst.) 1. §-ának
(2) bekezdésébe foglalt további feltételeket is alkotmányellenesnek
ítélik az indítványozók, mert azok kizárják a családi pótlékból és min-
den rászorultsági alapon kezelt támogatásból azokat a családokat, ahol a
lakás- és üdülôingatlan vagyon együttes értéke meghaladja a tízmillió
forintot vagy a személygépkocsi vagyon együttes értéke a kétmillió fo-
rintot. E feltételek az indítványozók szerint azért önkényesek, mert la-
kásingatlannál nem veszik figyelembe, hogy az megfelel-e a család jo-
gos lakásigényének, nem terheli-e haszonélvezet, lakáshasználat, mobi-
lizálása lehetséges-e, elvárható-e. A gépkocsinál pedig nem vizsgálják,
hogy az esetleg fogyatékos, mozgáskorlátozott, beteg családtag szállítá-
sát szolgálja, vagy valamely család munkaeszközét (például taxi), s így
esetleg egyetlen megélhetési forrását jelenti.

3. A Gst. 61. § (1) bekezdése, mely a Cst. 1. §-át módosítja, az indít-
ványozók szerint alkotmányellenes, mert a gyermekes családok számára
vagyoni helyzeten alapuló megkülönböztetést jelent. A törvény ugyan-
is nem az igénybejelentéskor fennálló tényleges, hanem a megelôzô nap-
tári évben egy fôre jutó havi jövedelembôl indul ki, így a családi pót-
léktól eleshetnek olyan családok, amelyek jövedelmi helyzete a folyó év-
ben hátrányosan változott (munkanélküliség, betegség vagy halál miatt
az egyik keresô kiesik). Ilyen okra csak hat hónapot meghaladó tartamú
változás esetén lehet hivatkozni, és azután is csak a jogosultsági év vé-
géig kapnak családi pótlékot.

A határozat

4. A határozatban a testület hivatkozik a 43/1995. (VI. 30.) AB határo-
zatra, mondván, abban már megválaszolta az indítványban elôadott kér-
dések egy részét. Ebben kifejtette, hogy az állam az alkotmány szociális
biztonságról rendelkezô 70/E. §-ában eleget tesz a számára elôírt köte-
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lezettségnek, ha a szociális ellátási rendszereket létrehozza és mûködte-
ti, azonban széles körû jogosítványai vannak az azon belüli változtatá-
sokra. E változtatások korlátja a többi alkotmányos elv és jog, így a jog-
biztonság elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma. Fontos alapelv
a jogállamiság részét képezô szerzett jogok védelme, ám ez nem abszo-
lút, kivételt nem tûrô szabály. A kivételek elbírálása esetenként az AB
feladata.

5. A testület az alkotmányossági vizsgálatnál abból indult ki, hogy a
rászorultsági alapú ellátási rendszerben a törvényalkotónak viszonylag
széles körû mérlegelési lehetôsége van a rászorultság feltételeinek meg-
állapításánál, így önmagában nem alkotmányellenes a meghatározott
értékû ingatlan vagy személygépkocsi vagyon kizáró feltételként való
meghatározása. Azonban a törvényalkotó által kialakított rendszer alap-
elveivel kerülne ellentétbe és a szociális biztonsághoz való alkotmányos
jog kötelezô minimumát sem nyújtaná egy olyan rendszer, amely tény-
legesen rászorultakat fosztana meg alanyi joguktól pusztán azért, mert
tulajdonosai olyan ingatlannak vagy személygépkocsinak, amely az
adott körülmények között nem értékesíthetô.

6. Az AB azonban nem látta szükségesnek e rendelkezések megsem-
misítését; megelégedett azzal, hogy azok alkalmazásához alkotmányos
feltételként szabta, hogy az e pontokban meghatározott vagyontárgyak
(ingatlan, személygépkocsi) összesített elvont (eszmei) értéke ne legyen
kizáró ok akkor, ha a vagyontárgy akár objektív, akár az érintett család
életében betöltött szerepébôl eredô okból értékesíthetetlen.

7. Az elsô pontban megjelölt indítványra az AB a következô választ ad-
ta. Szerinte a Cst.-bôl és végrehajtási rendeletébôl az következik, hogy
a jövedelemcsökkenést követô hat hónap után lehet kérni a családi pót-
lék megállapítását. Ez alkotmányos aggályokat akkor vet fel, ha teljes
bizonyossággal elôre megállapítható, hogy a jövedelemcsökkenés hat
hónapot meghaladó idôtartamú lesz (például a keresô családtag halála
stb. esetén), mivel a hat hónapnyi késleltetés – amely idôtartamra vissza-
menôleg sem jár a családi pótlék – a ténylegesen rászorultat önkényesen
fosztja meg az ellátástól. A testület azonban itt is megelégedett e törvé-
nyi rendelkezés értelmezésével: ilyen, a hat hónapot feltétlenül megha-
ladó jövedelemváltozás esetén a családi pótlék iránti kérelem nyomban
benyújtható.

8. Megsemmisítette viszont az AB azt az indítványban sérelmezett
rendelkezést, amely szerint az egy fôre jutó jövedelem csökkenése
miatti igénylés esetén a családi pótlék a kérelem benyújtásának hó-
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napjától a naptári év végéig jár. Nem elfogadható e rendelkezés ab-
ban a tipikusnak mondható esetben – állapítja meg az AB –, amikor
a jövedelemcsökkenés idôtartama nem prognosztizálható. Ilyen eset-
ben a rászorultaknak ugyanis hat hónapot kell várniuk az igény be-
nyújtásával, és mivel a családi pótlék a kérelem benyújtásától, nem
pedig a jogosultságot keletkeztetô változás bekövetkezésének hó-
napjától jár, ezért erre a hat hónapra annak ellenére nem kapnak el-
látást utólag sem, hogy rászorultságukat visszamenôleges hatállyal
bizonyították. Így e rendelkezés adott esetben alkotmányos jogfosz-
táshoz vezet.

66/1997. (XII. 29.) AB HATÁROZAT

AZ ELÔZETES NORMAKONTROLL ELTÖRLÉSE

Az indítvány

1. Ötvenkilenc országgyûlési képviselô elôzetes normakontrollt kezde-
ményezett az Abtv. módosítására irányuló T/4328. számú törvényjavas-
lat (a továbbiakban Törvényjavaslat) 1. §-a vonatkozásában.

2. A megtámadott rendelkezés hatályon kívül kívánta helyezni az
Abtv. elôzetes normakontrollra vonatkozó szabályai közül azokat, ame-
lyek a törvényjavaslatok aggályos rendelkezéseinek elôzetes alkotmá-
nyossági vizsgálatát teszik lehetôvé az Országgyûlés, annak bizottsága és
ötven országgyûlési képviselô indítványára. Az ügy elôadó bírája Holló
András volt.

3. A kezdeményezôk szerint ezzel sérülne a jogállamiság részét képezô
hatalommegosztás elve, mivel elôzetes normakontrollt a továbbiakban
csak a köztársasági elnök kezdeményezhetne, aki viszont maga is tör-
vénykezdeményezési joggal bír, így a saját maga által kezdeményezett
törvény elôzetes vizsgálata megoldatlan. Ez egyben utat nyit egy „alkot-
mányos visszaélés” lehetôsége elôtt is, mivel a köztársasági elnök akadá-
lyoztatása esetén hatáskörét az Országgyûlés elnöke gyakorolja, aki vi-
szont elôzetes normakontrollt nem kezdeményezhet.

4. Az indítványozók szerint sérül a népszuverenitás elve is, mivel a par-
lamenti többség olyan jogosítványról mond le, amely a törvényhozáshoz
kapcsolódó kisebbségi jog. Végül pedig a törvényjavaslat megszüntetné
a kisebbségben lévô képviselôk lehetôségét arra, hogy megakadályozzák
egy alkotmányellenes törvény megszületését, ezáltal, ha rövid ideig is,
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de alkotmányellenes törvény hatályosul. Ez pedig a jogbiztonság sérel-
mét jelenti.

5. Az Alkotmánybíróság a fenti indítványt az érintett törvényi rendel-
kezések azonossága miatt egyesítette azzal, amelynek kezdeményezôje a
fenti indítvánnyal ellentétesen az Abtv.-nek a Törvényjavaslattal hatá-
lyon kívül helyezni kívánt 21. § (1) bekezdése és 33. §-a megsemmisí-
tését kérte. Ezen indítvány elôterjesztôje szerint az elôzetes normakont-
rollnak ez a formája sérti a jogbiztonságot azáltal, hogy az országgyûlé-
si képviselôk jelentéktelen kisebbségének kezében obstrukciós eszközzé
válva akadályozhatja a törvényhozási eljárást. Szerinte ez ellentétes a
parlamenti demokrácia többségi elvével és az alkotmánnyal, mivel az az
elôzetes normakontrollt csak a köztársasági elnök részére biztosítja. El-
lentétes továbbá az alkotmánynak az AB-ra vonatkozó rendelkezéseivel
is, amelyek egyáltalán nem szólnak az elôzetes normakontrollról.

A határozat

6. Az AB által megállapított tényállás a következô. Az úgynevezett
összeférhetetlenségi törvényjavaslat elfogadása elôtt ötven országgyûlé-
si képviselô kérte annak elôzetes vizsgálatát az AB-tól. Az Országgyû-
lés azonban e kezdeményezést figyelmen kívül hagyva elfogadta a tör-
vényjavaslatot. Az országgyûlési képviselôk indítványára ezután a
29/1997. (IV. 29.) AB határozat megállapította a Magyar Köztársaság
Országgyûlésének házszabályáról szóló, a fenti eljárást lehetôvé tévô
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat vonatkozásában a mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértést, egyúttal leszögezte, hogy a házszabály
nem kötheti jóváhagyáshoz vagy feltételhez az országgyûlési képviselôk
elôzetes normakontrollra vonatkozó jogának gyakorlását. Kinyilvání-
totta a testület azt is, hogy az elôzetes normakontroll iránti kérelem fi-
gyelmen kívül hagyása alapot ad az így elfogadott törvény visszamenô-
leges hatályú megsemmisítésére, mivel az eljárási biztosítékok követke-
zetes érvényesítése a jogállamiságból fakadó alkotmányos követelmény
[56/1991. (XI. 8.) AB határozat].

7. A kormány azonban az AB határozatának figyelmen kívül hagyásá-
val inkább a testület elôzetes normakontrollra vonatkozó hatáskörét
igyekezett korlátozni. Az erre irányuló Törvényjavaslat zárószavazására
azonban az ötvenkilenc országgyûlési képviselô indítványa miatt nem
került sor, a házszabály megfelelô módosítását pedig csak az AB újabb
idevonatkozó határozata után végezték el.
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8. Az AB megállapította, hogy az Abtv. alkotmányerejû törvénynek
minôsült megalkotásakor. E minôségét az 1990. évi XL. törvény szün-
tette meg a „stabil kormányzati mûködés biztosítása” érdekében. Ezzel
az AB hatásköri szabályai – a többi alkotmányos szervétôl eltérôen – az
alkotmánynál alacsonyabb jogforrási szintre kerültek. Az AB kifejezés-
re juttatta, hogy megítélése szerint hatáskörének az alkotmányos szer-
vekével azonos alkotmányi védelmet kell biztosítani, amellyel elkerül-
hetô, hogy „határozatai nyomán aktuális politikai érdekek alapján gya-
korlati kormányzati megfontolások az elsôdleges megoldást [az] alkot-
mánybírósági hatáskör-felülvizsgálatban keressék”. E védelem szüksé-
gessége a testület szerint az AB-nak a hatalommegosztásban elfoglalt
szerepébôl, azaz az alkotmányossági szempontoknak az államszervezet
egészében való érvényesítésébôl ered.

9. Ezek után az AB rátért az indítványok érdemi megválaszolására.
Megállapította, hogy az alkotmány csak a legalapvetôbb szabályokat
tartalmazza, s az AB hatásköreként csak az utólagos normakontrollt ne-
vesíti, a többinek a megállapítását pedig törvényre bízza (alkotmány
32/A. §). Az elôzetes normakontroll intézménye pedig csupán az úgy-
nevezett elnöki alkotmányossági kifogások formájában nyert alkotmá-
nyi szabályozást [alkotmány 26. § (4)–(5) bekezdés]. Éppen ezért a Tör-
vényjavaslattal érintett elôzetes alkotmányossági vizsgálat nem közvet-
lenül az alkotmányból következik, így a törvényalkotónak joga van az
Abtv. módosításával az AB hatáskörét szûkíteni. A Törvényjavaslat
1. §-a alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt
ezért a testület elutasította. [Az AB hivatkozott a 16/1991. (IV. 20.)
AB határozatra, amelyben kifejtette, hogy a hatalommegosztás elvével
összeegyeztethetetlen, ha a testület a törvényalkotás bármely szakaszá-
ban bevonható a jogalkotásba.]

10. Az AB a többi érv alapján sem találta alkotmányellenesnek a
Törvényjavaslatot. Tehát a köztársasági elnök és az Országgyûlés
közti hatalmi egyensúly, amelyet az alkotmány részletesen szabályoz,
nem bomlik meg a Törvényjavaslatot érintô elôzetes normakontroll
lehetôségének megvonásával, mivel nincs jogi akadálya annak, hogy
a köztársasági elnök az általa kezdeményezett törvény elôzetes vizs-
gálatát kérje az AB-tól, ha annak alkotmányosságával szemben aggá-
lyai merülnek fel az elfogadást követôen. Szintén lehetôség van az
ilyen (vagy bármilyen) törvény utólagos alkotmányossági vizsgálatá-
ra is, amit bárki kezdeményezhet. Ugyanez a lehetôség akkor is ren-
delkezésre áll, ha a köztársasági elnök tartósan akadályozott hatáskö-
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re gyakorlásában, s emiatt nem lehetséges a törvény elôzetes vizsgá-
lata.

11. Az AB szerint a Törvényjavaslat elfogadásával a népszuverenitáshoz
való jog sem sérül, mivel az azon alapuló törvényhozás jogából nem kö-
vetkezik az elôzetes normakontroll indítványozásának joga. Emellett az
elôzetes normakontroll nemcsak az ellenzéki, hanem bármely más ala-
pon szervezôdô kisebbség joga is, így nem megalapozott az indítványo-
zónak az az érvelése, hogy a (kormány)többség nem mondhat le kisebb-
ségi jogról.

12. Végül nem jelenti a jogbiztonság sérelmét, ha az alkotmányel-
lenesség kiküszöbölése csak utólagos normakontroll útján lehetséges,
mert az AB nem csak a jövôre nézve (pro futuro) semmisíthet meg
jogszabályt. Ellenkezôleg: a fôszabály az ex nunc (a határozat közzé-
tételének napjától történô) megsemmisítés, amelytôl azonban az AB
az ellenkezô irányban is eltérhet, s alkotmányellenes jogszabályt
visszamenôleges, ex tunc hatállyal is megsemmisíthet, ha az szolgál-
ja a jogbiztonságot. (Ennek kapcsán az AB megjegyezte, hogy a jog-
biztonság érdeke – adott esetben – igényelhet olyan eszközt, amellyel
a testület a megtámadott jogszabály végrehajtását döntése meghoza-
taláig felfüggesztheti, ilyen eszközzel azonban a magyar AB nem ren-
delkezik.)

13. Az elôzôvel ellentétes indítványt – mely az Abtv.-nek a Tör-
vényjavaslattal hatályon kívül helyezni szándékozott 21. § (1) be-
kezdése és 33. §-a megsemmisítésére irányult – az AB szintén nem
találta megalapozottnak. Álláspontja szerint az ötven országgyûlési
képviselô által kezdeményezhetô elôzetes normakontroll eljárás cél-
ja az alkotmányosság biztosítása a törvényhozás során, s annak eset-
leges obstrukciós szándékkal való felhasználási lehetôsége (vagy kí-
sérlete) nem teszi alkotmányellenessé magát az intézményt. Az elô-
zetes normakontroll ugyanakkor nem törvényhozásra irányul, hanem
a törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálatára, így a parlamenti
többségi demokrácia sérelmét kifogásoló érv minden alapot nélkü-
löz. Nem alkotmányellenes továbbá az elôzetes normakontroll e for-
mája annak ellenére, hogy az alkotmány azt nem nevesíti, mert a
32/A. § felhatalmazása alapján az AB-nak törvénnyel további hatás-
körök adhatók. A fenti érvek alapján ezért a testület az Abtv. 21. §
(1) bekezdésének és 33. §-ának megsemmisítésére irányuló indít-
ványt is elutasította.
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23/1998. (VI. 9.) AB HATÁROZAT

ALKOTMÁNYJOGI PANASZ JOGKÖVETKEZMÉNYEI

Az indítvány

1. Az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybíró-
sághoz. Kérte annak megállapítását is, hogy az Országgyûlés alkotmány-
ellenes mulasztásban van, mivel nem szabályozta a bírósági eljárásban al-
kalmazott alkotmányellenes jogszabálynak a konkrét esetben történô al-
kalmazhatóságát kizáró alkotmánybírósági határozat eljárási és anyagi kö-
vetkezményeit. Az indítványozó kérte továbbá a sérelmes bírósági határo-
zat megsemmisítését is. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. Az indítvány elôzménye, hogy az AB az indítványozó egy koráb-
bi alkotmányjogi panasza alapján megsemmisítette a büntetôeljárásról
szóló (régi) Be. 385/B. § (1) bekezdését, amely a büntetôbíróság mérle-
gelésére bízta annak eldöntését, hogy a törvényes, de alaptalannak bizo-
nyuló elítélésért járó kártérítés és visszatérítés tárgyában maga dönt
vagy azt polgári bírósághoz teszi át.

3. Egyúttal az AB az indítványozó alkotmányjogi panasza alapján ki-
zárta a megsemmisített rendelkezésnek az indítványozó konkrét ügyé-
ben való alkalmazását, ezáltal a polgári bíróság hatáskörrel rendelkezett
a konkrét felülvizsgálati eljárás lefolytatására. Az eljárást az indítványo-
zó kérelmezte ugyan, azt azonban a Legfelsôbb Bíróság – az AB határo-
zatának figyelmen kívül hagyásával – ismét büntetôeljárásban benyúj-
tott felülvizsgálati indítványként bírálta el, s – mint ismételten benyúj-
tott indítványt – érdemi vizsgálat nélkül újra elutasította.

4. A Legfelsôbb Bíróság e végzése ellen az indítványozó ismét alkot-
mányjogi panaszt nyújtott be, amelyet az AB hatáskör hiányában eluta-
sított. Azonban a beadványnak a felülvizsgálati kérelem elintézésére vo-
natkozó részét a polgári eljárás szabályai szerint való elbírálás végett a
Fôvárosi Bírósághoz tette át, amely a Legfelsôbb Bíróságnak küldte
meg. A Legfelsôbb Bíróság pedig – ezúttal a polgári eljárás szabályaira
hivatkozva – hivatalból elutasította, mondván, a Pp. alapján nincs ha-
tásköre a büntetôbíróság végzéseinek felülvizsgálatára. A Legfelsôbb Bí-
róság ezúttal sem hivatkozott az AB határozatára.

5. Az indítványozó a konkrét ügyben tehát nem tudott érvényt szerezni
a 23/1995. (IV. 5.) AB határozatban foglaltaknak, azaz nem jutott érdemi
jogorvoslathoz annak ellenére, hogy alkotmányjogi panasza folytán az alkot-
mánybírósági határozat a felülvizsgálatot megnyitotta az eljárásban.
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6. Idôközben az indítványozó a strasbourgi Emberi Jogok Európai
Bíróságához is beadvánnyal fordult az ügyben, amellyel szemben a ma-
gyar kormány azzal védekezett, hogy az AB hivatkozott határozata alap-
ján a kérelmezô részére még rendelkezésre áll hazai jogorvoslati lehetô-
ség. A Legfelsôbb Bíróság ezt a jogorvoslati utat zárta el határozatával,
ezért fordult az indítványozó ismét az AB-hoz.

A határozat

7. Az AB az indítványt megalapozottnak találta. Rámutatott, hogy
állandó gyakorlata szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet állapít meg, ha alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi
garanciák hiányoznak.

8. Az AB megállapította, hogy az Abtv. 48. § (1) bekezdése alapján
az alkotmányban biztosított jogai megsértése miatt bárki alkotmányjo-
gi panasszal fordulhat a testülethez, ha jogsérelme az alkotmányellenes
jogszabály alkalmazása folytán következett be, egyéb jogorvoslati lehe-
tôségeit már kimerítette, illetve más jogorvoslati lehetôség nem bizto-
sított számára. Ez alapján az alkotmányjogi panasz az alkotmány 57. §
(5) bekezdése szerinti jogorvoslatnak minôsül, s ezért lényeges fogalmi
eleme a „jogorvoslás” lehetôsége mint jogkövetkezmény. Az AB rámu-
tatott arra is, hogy az alkotmányjogi panaszt ez a jogorvoslati funkció
különbözteti meg az utólagos normakontrolltól, ezért csak akkor van
értelme, ha a testület eljárása nyomán orvosolhatóvá válik az indítvá-
nyozó jogsérelme.

9. Az AB ezért megállapította, hogy a megfelelô törvényi szabályo-
zás hiánya ilyen ügyekben nem eredményezheti azt, hogy az alkotmány-
ellenes jogszabály alkalmazásából eredô jogsérelem nem orvosolható. Az
alkotmányjogi panasz létjogosultságát ugyanis éppen az adja meg, hogy
az alkotmányellenes jogszabály konkrét esetben történô alkalmazásának
kizárásával az AB az indítványozót ért jogsérelemre akkor biztosít jog-
orvoslást, ha a sérelmezett rendelkezést egyébként nem visszamenôlege-
sen semmisíti meg.

10. Arra tekintettel tehát, hogy az alkotmányjogi panasz az AB állan-
dó gyakorlata szerint jogorvoslatnak minôsül, az alkotmányellenesség az
alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján pusztán azon az alapon megálla-
pítható, hogy a törvényhozó elmulasztotta e jogorvoslati alapjog érvé-
nyesüléséhez szükséges eljárási szabályok és garanciák megalkotását. Az
AB rámutatott arra is, hogy határozatának mindenkire kötelezô volta
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alkotmányosan ellentmondásban áll annak megfelelô jogi szabályozása
hiánya miatti bírósági alkalmazhatatlanságával. Ez veszélyt jelent a jog-
államiságra és az annak lényegi elemét jelentô jogbiztonságra, azaz sér-
ti az alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését, így a szabályozatlanság ez ok-
ból is alkotmányellenességet idéz elô.

11. Az AB a sérelmezett bírósági határozat megsemmisítése tárgyá-
ban az eljárást felfüggesztette, mondván, az Országgyûlés törvényalko-
tási kötelezettsége teljesítésére való felhívása útján lehetôség nyílik a
megalapozott alkotmányjogi panaszban felhozott jogsérelem jövôbeni,
bírósági eljárásban történô orvoslására. A felfüggesztés idôtartamát az
AB ahhoz képest állapította meg, hogy a panaszos felülvizsgálati kérel-
mének a Pp.-ben meghatározott határideje a mulasztásos alkotmányel-
lenességet megszüntetô törvényi rendelkezés hatálybalépésével veszi
kezdetét.*

12. Az AB kimondta, hogy az alkotmányellenes jogalkotói mulasztás
hátrányos jogkövetkezményei az alkotmányjogi panasz elôterjesztôjével
szemben nem alkalmazhatók, ezért a korábbi alkotmánybírósági határo-
zattal megnyitott felülvizsgálati eljárást a Legfelsôbb Bíróságnak a
megalkotásra kerülô jogszabályok megfelelô alkalmazásával érdemben
le kell folytatnia, s döntenie kell az indítvánnyal megtámadott jogerôs
határozata sorsáról.

42/1998. (X. 2.) AB VÉGZÉS

INDÍTVÁNYHOZ KÖTÖTTSÉG

Az indítvány

1. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, annak általános helyet-
tese, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési bizto-
sa és az adatvédelmi biztos közös beadvánnyal fordult Alkotmánybíró-
sághoz. Kérték az alkotmány 32/B. § (1)–(2) bekezdései értelmezését az
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alkotmánynak az ügyészségrôl szóló XI. fejezetével összevetve, annak
eldöntése érdekében, vajon alkotmányos-e, ha az ügyészség nem tarto-
zik az országgyûlési biztos vizsgálati és ellenôrzési hatásköre alá.

2. Az alkotmányértelmezés eredményétôl függôen az indítványozók
kérték az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi
LIX. törvény (a továbbiakban Obtv.) 29. § (1) bekezdése alkotmányos-
ságának utólagos vizsgálatát is. Álláspontjuk szerint az alkotmány 2. §
(1) bekezdésében meghatározott jogállamiságból eredô jogbiztonságot
– bizonytalan és homályos tartalma miatt – sérti annak meghatározása,
hogy az Obtv. alkalmazásában mely szerveket kell hatóságnak tekinte-
ni. Ez a rendelkezés ugyanakkor az alkotmány 32/B. §-ának érvényesü-
lési körét is korlátozza.

3. Végül az indítványozók hatásköri összeütközés megszüntetésére
irányuló eljárást is kezdeményeztek: álláspontjuk szerint ha az alkotmá-
nyos jogokkal kapcsolatos panasz az ügyészségre vonatkozik vagy a ki-
vizsgálásához szükséges iratok, adatok az ügyészségnél vannak, vitás,
hogy csak maga az ügyészség rendelkezik hatáskörrel vagy az ország-
gyûlési biztos is. Az ügy elôadó bírája Holló András volt.

A határozat

4. Az AB megkezdte az érdemi vizsgálatot, ám idôközben az indít-
ványozók visszavonták indítványaikat. Ezért a testület az Abtv. 20. §-a
értelmében – mely szerint az AB az arra jogosult indítványa alapján jár
el – az eljárást megszüntette.

Különvélemény és párhuzamos indokolások

5. Sólyom László alkotmánybíró különvéleményében, melyhez Lábady
Tamás és Tersztyánszky Ödön alkotmánybírák is csatlakoztak, nem ér-
tett egyet az AB eljárást megszüntetô döntésével, mivel szerinte az in-
dítvány visszavonása esetén az eljárás megszüntetése nem kötelezô, ha-
nem csupán lehetôség, mely a testület mérlegelésén múlik. Szerinte a
három indítvány esetében külön-külön kellett volna e mérlegelést elvé-
gezni, s az absztrakt alkotmányértelmezés és a normakontroll tárgyában
érdemi határozatot kellett volna hozni.

6. Véleménye szerint az utólagos normakontroll ügyében azért kellett
volna az AB-nak érdemben eljárnia, mert az indítványozó ilyen esetben
nem saját jogsérelme miatt lép fel, hanem a köz érdekében, az alkot-
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mánynak megfelelô állapot helyreállításáért. Az indítványozót ezért
nem illette meg az indítvánnyal való rendelkezési jog annak benyújtása
után.

7. Sólyom alkotmánybíró ezt a véleményét azzal indokolja, hogy az in-
dítványhoz kötöttség elvét a teljes ülés – még 1990-ben, az AB elsô évét
értékelô jelentés szerint – kiterjesztôen értelmezte: az „összefüggés”
okán bevonta a vizsgálatba az adott alkotmányossági norma által érin-
tett összes törvényi rendelkezést, ezzel függetlenítette magát a kérelme-
zô szándékától; lehetôvé tette a „lavina effektust”, az eredeti indítvány
elutasítását, ugyanakkor más, nem támadott rendelkezések tekinteté-
ben az alkotmányellenesség kimondását. Indítványon túl helyez hatá-
lyon kívül az AB akkor is, ha ez a kérdés újraszabályozása miatt célsze-
rû. Végül pedig a testület azzal az elvi elhatározásával is elválasztotta az
indítványozótól az indítványt, hogy a bárki által beadható indítvány
visszavonása nem köti a bíróságot.

8. Ez a kiterjesztô értelmezés Sólyom László szerint az Abtv. 20. §-ának
csak olyan értelmezésével fér össze, amely szerint az „indítvány alapján”
való eljárás azt jelenti, hogy az indítvány elengedhetetlen az eljárás
megindításához. E gyakorlat elvi alapja szerinte egyrészt az illetô alkot-
mánybírósági hatáskör és eljárás eleve közérdekû volta (ami miatt nem
az indítványozó az ügy ura), másrészt pedig az ügyben felmerült alkot-
mányossági probléma elvi jelentôsége. Véleménye szerint viszont
ugyanezen az elvi alapon az AB akkor is függetlenítheti magát az indít-
ványozó akaratától és az indítványtól, ha az az indítványt kifejezetten
visszavonja.

9. Sólyom László megjegyzi, hogy a többségi határozatot alátámaszta-
ni látszik az a tény, hogy indítványok visszavonása nyomán gyakoriak a
megszüntetô végzések az AB gyakorlatában. Azonban szerinte ezekben
az esetekben általában az eljárást egyébként is meg kellett volna szün-
tetni: vagy azért, mert az indítványozó a hiánypótlás helyett döntött az
indítvány visszavonása mellett, vagy pedig azért vonta vissza az indít-
ványt, mert a megtámadott jogszabályt idôközben hatályon kívül he-
lyezték vagy úgy módosították, hogy az indítvány oka megszûnt.

10. A másik indítvány kapcsán Sólyom László kifejti, hogy az absztrakt
alkotmányértelmezés mindenkire kötelezô volta miatt minden esetben
közérdekû és elvi jelentôségû, még akkor is, ha annak indítványozására
– az utólagos normakontrollal ellentétben – csak az Abtv.-ben megha-
tározott szervek jogosultak. Ezért ha egyszer az alkotmány erga omnes
jellegû értelmezésének szükségessége felmerül, az eljárást az AB-nak
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közérdekbôl az indítvány visszavonása esetén is éppúgy le kell folytat-
nia, mint az elvont normakontroll esetén.

11. Sólyom László a határozathoz párhuzamos indokolást is fûzött,
amely szerint egyetért azzal, hogy a harmadik – a hatásköri összeütkö-
zés megszüntetésére irányuló – indítvány visszavonása után az AB az el-
járást megszüntette annak tárgyában. Véleménye szerint azonban az el-
járás megszüntetése itt sem az Abtv.-bôl levezethetô kötelessége az AB-
nak, mert ha a hatásköri összeütközés alkotmányossági kérdéseket is fel-
vet, az eljárás a fentiek szerint folytatható.

12. Elismeri azonban, hogy mivel a hatásköri összeütközés megszün-
tetése két szerv konkrét jogvitájában való döntés, ezért itt sem az eljá-
rás folytatásának közérdekûsége, sem az AB határozatát igénylô elvi al-
kotmányossági kérdés megléte nem adódik olyan természetesen, sôt az
ügyek jelentôs részében egyáltalán fel sem merül. Ahol viszont azt kell
megállapítani, mely szerv milyen hatáskört, s fôleg milyen határig
gyakorolhat alkotmányosan, azaz ahol a vitában szereplô mindkét szerv
hatáskörének alkotmányos értelmezésére van szükség, ott e kérdések
tisztázása közérdekû lehet, s ezt a közérdeket az indítványozó visszavo-
nulása nem szüntetheti meg. Sólyom László szerint ilyen közérdekû és
elvi jelentôségû alkotmányossági kérdésnek kell tekinteni annak tisz-
tázását, hogy az országgyûlési biztos vizsgálódási joga kiterjed-e az
ügyészségre is.

13. A párhuzamos indoklás szerint az indítvány visszavonásának in-
dokaként felhozott érvek – az idôközben kialakult megfelelô munkakap-
csolat és az ügyészség alkotmányos helyzetének rendezésére irányuló
jogalkotói szándék – nem érintik az eredeti indítványban felvetett ha-
tásköri összeütközés alkotmánybírósági megszüntetéséhez fûzôdô köz-
érdeket, és nem csökkentik az elvi kérdés tisztázásának jelentôségét
sem, ezért az eljárást tovább lehetne folytatni. Hogy Sólyom László
mégis egyetért az AB megszüntetô döntésével e kérdésben, azt azzal in-
dokolja, hogy az általános érvényû hatásköri összeütközés rendezésére
nem az Abtv. 50. §-a szerinti eljárás a legalkalmasabb, mivel ahol a ha-
táskörökkel kapcsolatban valódi alkotmányossági kérdés merül fel, ott
rendelkezésre áll a normakontroll és az elvont alkotmányértelmezés esz-
köze is. Mivel a tárgyalt esetben ezekre külön indítvány is van – amely-
nek visszavonása a különvélemény szerint nem köti az AB-t –, a testü-
letnek az Obtv. 29. § (1) bekezdése alkotmányossági vizsgálatával és az
alkotmány 32/B. §-a elvont értelmezésével kellett volna tisztáznia a ha-
tásköri kérdéseket.
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14. A másik párhuzamos indoklás Holló Andrástól, az ügy elôadó al-
kotmánybírájától származik. Ô azzal az indokolással ért egyet a testület
döntésével, hogy az AB gyakorlatában mindössze egyszer fordult elô,
hogy úgy értelmezte az Abtv.-t, mely szerint az úgynevezett szubjektív,
indítványozói mérlegelésen alapuló indítvány-visszavonás nem köti a
testületet, mégpedig amikor az eljárást azért szüntette meg, mert „nem
látott olyan nyomós okot, amely a visszavonás megtagadását indokolta
volna”.

15. Hivatkozik arra, hogy az indítvány visszavonása eddig minden
esetben az eljárás megszüntetését eredményezte, mégpedig attól függet-
lenül, hogy az indítvány visszavonására szubjektív vagy objektív ok
(okafogyottá válás) miatt került sor. Egy esetben sem fordult tehát elô,
hogy az AB a nem hivatalból indítható eljárást az indítvány visszavoná-
sa ellenére folytatta volna.

16. Holló András szerint az alkotmány 32/A. § (3) és (6) bekezdése a
törvényalkotónak adott felhatalmazást az alkotmánybírósági eljárás sza-
bályozására, aki ezt úgy rendezte, hogy az AB csak az Abtv. 1. § c) és e)
pontjában meghatározott két hatáskörét (a jogszabály és az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerzôdésbe ütközésének vizsgála-
ta és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítá-
sára irányuló eljárás) gyakorolhatja hivatalból, indítvány hiányában is.
Az Abtv. miniszteri indokolása szerint is kivételes a hivatalból való el-
járás.

17. Holló András abban egyetért Sólyom Lászlóval, hogy az AB tágan
értelmezi az indítványhoz kötöttséget, s az indítvány gyakran csak kiin-
dulási pontként szolgál az eljárásban, azonban véleménye szerint a tes-
tület addig nem töri át az indítványhoz kötöttség korlátját, amíg van
indítvány, amely alapján lefolytatja eljárását. Ha viszont az indítványt
visszavonják, a további eljárás már az indítványhoz kötöttség korlátjába
ütközik, mégpedig azért, mert ez az indítványon alapuló és a hivatalból
való eljárás törvényhozó által meghatározott arányának átrendezését je-
lentené az AB értelmezése nyomán.

18. Párhuzamos indoklása végén az alkotmánybíró még megjegyzi,
hogy az alkotmánnyal összhangban volna az olyan törvényi szabályozás,
amely rendezné a kizárólag indítvány alapján induló eljárások hivatal-
ból történô folytatásának jogi feltételeit. Azonban az Abtv. hatályos
rendelkezésébôl – jogértelmezés útján – nem vezethetô le ez az igény.
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4. BÍRÓSÁGOK

53/1991. (X. 31.) AB HATÁROZAT

BÍRÓSÁGI SZERVEZET

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében a (régi) Bsz.
51. § (2) bekezdése a) és b) pontjai alkotmányellenességének megállapí-
tását és megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Az
ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A (régi) Bsz. 51. § (2) bekezdése a) és b) pontjai értelmében „az
igazságügy-miniszter a bírói függetlenség sérelme nélkül a) biztosítja a
bíróságok mûködéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket; b)
irányítja a bíróságok elnökeinek igazgatási tevékenységét, szabályozza a
bírósági ügyvitel rendjét”.

3. Az indítványozó szerint az alkotmány a bíróságokat önálló hatalmi
ágként szabályozza, azok nem tekinthetôk az államigazgatás részének.
A miniszterek az alkotmány 37. § (2) bekezdése értelmében csak az
„alájuk rendelt szerveket” irányíthatják, ezért az államigazgatás egyik
ágát vezetô igazságügy-miniszternek nem lehetnek alkotmányos jogo-
sítványai a bíróságok tekintetében.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette: „a hatalmi ágak elválasz-
tása nem jelenti egyszersmind a hatalmi ágak korlátozhatatlanságát.
A demokratikus államszervezetnek ugyanis épp az a lényege, hogy a kü-
lönbözô hatalmi ágak egymás korlátaiként is jelentkeznek. Ekként pl. a
bírói hatalomnak is vannak a végrehajtó hatalmat korlátozó jogosítvá-
nyai és megfordítva.”

5. Az AB szerint a bíróságok rendeltetése a jogviták kötelezô erejû
eldöntése. Ennek értelmében a bírói hatalom és a bírói függetlenségnek
az alkotmány 50. § (3) bekezdésében megfogalmazott elve az ítélkezés-
hez kapcsolódik. „A bírói hatalom tehát – amelyhez a bírói független-
ség kapcsolódik – döntôen az ítélkezésben ölt testet.”

6. A bírói hatalom megfelelô gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges
a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ez azonban nem tartozik a bírói
hatalom szükségképpeni és kizárólagos jogosítványai közé. Az alkotmány

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

a bírói hatalom

jellege és

a hatalmi ágak

elválasztása

a bírói hatalom

jellege

az igazságügy-

miniszter 

jogosítványai

88 / BÍRÓSÁGOK

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 88



35. § (1) bekezdése a) és b) pontjai értelmében az alkotmányos rend védel-
me és a törvények végrehajtásának biztosítása a kormány feladata, így az
igazságügy-miniszter mint a kormány tagja, a fenti alkotmányi elôírást
konkretizáló részletszabályok alapján jogosult a bíróságok mûködésével
összefüggô igazgatási tevékenység gyakorlására. A testület állásfoglalása
szerint „a miniszterek nem csupán szervezet-, hanem tevékenységirányítást
is végeznek, amely utóbbi független a szervezeti alá-fölérendeltségtôl”.

7. Mindezek alapján az AB arra a következtetésre jutott, hogy nem
feltétlenül alkotmányellenes az olyan törvényi szabályozás, amely – a bí-
rói függetlenség sérelme nélkül – bizonyos igazgatási feladat- és hatás-
köröket ad az igazságügy-miniszternek a bírósági ítélkezés személyi és
tárgyi feltételeinek kialakításával kapcsolatosan.

Különvélemények

8. A határozathoz Ádám Antal és Vörös Imre alkotmánybírák különvéle-
ményt csatoltak. Ebben hangsúlyozták a bírói függetlenség elvének fon-
tosságát, a befolyásmentes döntéshozatal jelentôségét. Véleményük szerint
ezzel ellentétes a fentebb kifejtett szabályozás, amely tág teret biztosít a
végrehajtó hatalomnak – ez esetben az igazságügy-miniszternek – a bíró-
ságok életébe való erôteljes beavatkozásra, mégpedig e szempontból alkot-
mányos garanciák nélkül. A bíróságok belsô igazgatása – tehát az ítélkezé-
si munka szervezése és ellenôrzése – tekintetében a végrehajtó hatalomnak
érdemi beleszólása nem lehet, ezért a jelenlegi megoldás alkotmányellenes.

51/1992. (X. 22.) AB HATÁROZAT

ÜLNÖKÖK

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében a (régi) Bsz. 14. §
(2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisí-
tését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Az ügy elôadó bírája Sza-
bó András volt.

2. A (régi) Bsz. 14. § (2) bekezdése értelmében „a hivatásos bírák nem
lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
A népi ülnökök a megbízatásuk idôtartama alatt kötelesek bármilyen
politikai tevékenység folytatásától tartózkodni.”
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3. Az indítványozó álláspontja szerint e törvényi rendelkezés alkot-
mányellenes megkülönböztetést tartalmaz a hivatásos bírák és a velük
azonos jogállású népi ülnökök között politikai tevékenységük tekinte-
tében, mivel utóbbiak számára csak a politikai tevékenység gyakorlása
tilos, a politikai párthoz tartozás megengedett. Ez nézete szerint ellen-
tétben áll a bírói függetlenség alkotmányos elvével.

A határozat

4. Az AB döntése meghozatalakor az alkotmány 46. §-ából indult ki.
Ennek értelmében a bíróságok hivatásos bírákból és népi ülnökökbôl
alakított tanácsokban ítélkeznek. A független (nem utasítható) és tör-
vény szerint ítélô bíró fogalmán egyaránt érteni kell a hivatásos bírót és
a népi ülnököt. Így a társasbíráskodás elve folytán a népi ülnököknek a
hivatásos bírókkal azonos jogaik és kötelességeik vannak, ám kizárólag
az ítélkezés szempontjából.

5. A testület szerint az alkotmány 50. § (3) bekezdésének második
fordulata, amelynek értelmében a bírák nem lehetnek tagjai pártnak és
nem folytathatnak politikai tevékenységet, csak a hivatásos bírókra vo-
natkozik, méghozzá azok státusára és nem ítélkezési funkciójára. Az
alaptörvény nem határozza meg a népi ülnököknek a bírókétól elkülö-
nülô státusát, így nem is tartalmaz tilalmat párttagságukra nézve.

6. A népi ülnökök az igazságszolgáltatásban csupán megbízatásuk
idôtartamára és nem élethivatásszerûen vesznek részt. Ennek következ-
tében alkotmányos alapjogaik korlátozása csak addig terjedhet, amíg az
idôleges részvételükkel arányos; rendeltetésükkel ellentétes volna az
olyan aránytalan jogkorlátozás, amely „laikus életvitelük” státusát szük-
ségtelenül megváltoztatná.

7. Mindezek alapján az AB arra a következtetésre jutott, hogy a tá-
madott jogszabályhely alkotmányellenessége nem állapítható meg,
ezért az indítványt elutasította.

38/1993. (VI. 11.) AB HATÁROZAT

BÍRÓI FÜGGETLENSÉG

Az indítvány

1. Az indítványozók utólagos normakontroll keretében a bíróságokról
szóló 1972. évi IV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességé-
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nek megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték az Alkotmány-
bíróságnál. Az ügy elôadó bírája Sólyom László és Tersztyánszky Ödön
volt.

2. A (régi) Bsz. 51/A. § (1) bekezdése a megyei összbírói értekezletnek
a bíróságok igazgatásában való közremûködésérôl, 51/B. § (6) bekezdé-
se a bírói tanács határozathozataláról szól. A törvény 53. §-ának (2) be-
kezdése a bíró kinevezése iránti igazságügy-miniszteri elôterjesztésre, az
56. § (1) bekezdése az igazságügy-miniszter és a megyei (fôvárosi) bíró-
sági elnök beosztási jogára, az 56. § (5) bekezdése a miniszter címado-
mányozási jogára vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az 59. § (1) és (3)
bekezdései meghatározzák a bírósági vezetôk miniszter általi kinevezé-
sének rendjét, az 59/A. § a bírósági vezetôi tisztségek pályázat útján
történô betöltését, végül a 60/A. § az újonnan kinevezett bíró tevékeny-
ségének a megyei (fôvárosi) bíróság elnöke részérôl történô vizsgálatát
szabályozó rendelkezéseket foglalja magába.

3. Az indítványozók véleménye szerint a bírói függetlenség elvébe üt-
közik, ezért alkotmányellenes a bíró kinevezése iránti elôterjesztést a
(régi) Bsz.-ben igazságügy-miniszteri jogosítványként szabályozni.
Ugyancsak a bírói függetlenséget sérti az, hogy meghatározott bírósági
vezetôket az igazságügy-miniszter nevez ki, másokat az általa kineve-
zett megyei bírósági elnök. A kinevezési eljárás részletszabályai hiá-
nyoznak a törvénybôl, a meglévô szabályok homályosak és alkalmazha-
tatlanok, ami sérti a jogbiztonság [alkotmány 2. § (1) bekezdés] köve-
telményét. A kinevezett bíró beosztása, a címadományozás joga az ítél-
kezés befolyásolására ad lehetôséget a miniszternek. A bírói független-
séget sérti az a megyei bíróság elnöke részére biztosított jogkör, amely-
nek alapján az új bíró kinevezésétôl számított három év elteltével meg-
vizsgálja annak tevékenységét és alkalmatlanság esetén kezdeményezi
tisztségébôl való felmentését. Végül az indítványozók szerint szabályo-
zatlan az igazságügy-miniszter döntéseinek felülvizsgálata, ami a jogor-
voslathoz való alapvetô jogot [alkotmány 57. § (5) bekezdés] sérti.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette: a bírói hatalom sajátos-
sága az, hogy a másik két, „politikai” jellegû hatalmi ággal szemben ál-
landó és semleges. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom „elválasztása”
ma lényegében a hatáskörök megosztását jelenti az Országgyûlés és a
kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. Abból
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következôen, hogy a bíróságok csak a törvényeknek vannak alárendelve,
ez a hatalmi ág nem lehet olyan kölcsönös meghatározottságban és füg-
gésben a többi hatalmi ágtól, mint amilyenben azok egymás között
vannak. A bírák párttagságának és politikai tevékenységének tilalma
kifejezetten megköveteli a bírói hatalom politikai semlegességét.

5. Az AB határozatában alkotmányosnak ismerte el a kinevezési jog más
hatalmi ágakhoz rendelését; azt, hogy a bírák valamely más hatalmi ág köz-
vetítésével nyerik el tisztségüket. Ennek azonban – a hatalmi ágak elválasz-
tásának elvébôl adódóan – bizonyos korlátai vannak. A hatalom közvetíté-
sének meg kell felelnie a bírói hatalmi ág sajátos viszonyának a többi hatal-
mi ághoz, nevezetesen a bíróság semlegességének és az egyoldalú politikai
befolyás kizárásának a választásra, illetve a kinevezésre. Az igazságügy-mi-
niszteri elôterjesztési jog így tehát ellensúlyozásra szorul, erre szolgál a bí-
rósági részvétel intézményesítése a kinevezésben. A részvételnek alkalmas-
nak kell lennie alkotmányos funkciója betöltésére, arra, hogy a bírák akara-
tát kifejezô állásfoglalás érdemi befolyást gyakoroljon a kinevezésre.

6. Az AB-nak meg kellett vizsgálnia, hogy a fenti követelmény érvénye-
sülését akadályozza-e a szabályozásnak az indítványozó által állított „ho-
mályossága”, illetve „hiányossága”. Ezzel kapcsolatban a testület leszö-
gezte: „Ha a jogszabályi rendelkezés alkotmányossága éppen a szabályo-
zás hiányossága vagy homályossága miatt kérdéses, az Alkotmánybíróság
kifejezetten is megállapíthatja az alkotmányos értelmezés tartományát,
meghatározhatja azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeknek a
norma értelmezéseinek meg kell felelniük. Ha a vizsgált jogszabálynak
van (egy vagy több) olyan értelmezése, amely az alkotmányos követelmé-
nyeknek megfelel, az Alkotmánybíróságnak nem feltétlenül kell megál-
lapítania a jogszabály alkotmányellenességét.” E tekintetben a jogsza-
bálynak az „élô jogban” megnyilvánuló normatartalma a döntô. Ennek
értelmében a támadott jogszabályhelyek minden olyan értelmezésben al-
kotmányosak, amely megfelel annak az alkotmánybeli követelménynek,
hogy a bírói testületek érdemi állásfoglalása kifejezésre jusson.

7. A bíró konkrét szolgálati helyre történô beosztásának joga kizáró-
lag a kinevezéskor illeti meg az igazságügy-minisztert, ezzel eleve elha-
tárolódik az ítélkezési tevékenységtôl. Az igazságügy-miniszter címa-
dományozási joga szintén nem foglalja magába az ítélkezés befolyásolá-
sának lehetôségeit, mivel nem eredményezi az elômeneteli szabályok
szerinti besorolás megváltozását. „A címekhez nem kapcsolódik olyan
elôny, amelynek elérésére törekvés objektív veszélyt jelenthetne a pár-
tatlan és részrehajlás nélküli ítélkezésre.”
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8. Szintén nem alkotmánysértô a törvény azon rendelkezése, mely
szerint a bíró kinevezésétôl számított három év elteltével tevékenységét
megvizsgálja a megyei bíróság elnöke. A megyei bíróság elnökének
igazgatási feladatkörébe tartozik, hogy biztosítsa a bíróság mûködésé-
nek személyi feltételeit, ezen belül gondoskodjék a tisztségre alkalmat-
lanok eltávolításáról is.

9. Az indítványozók szerint az igazságügy-miniszter döntéseinek felül-
vizsgálata szabályozatlan, ami a jogorvoslathoz való alapvetô jogot sér-
ti. Az alkotmány 57. § (5) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban
a törvényekben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet
az olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely jo-
gát vagy jogos érdekét sérti. A testület álláspontja szerint jelen esetben
nem állapítható meg ezen alkotmányos elv sérelme, mivel a bírói kine-
vezés feltételeinek megfelelô egyetlen személynek vagy vezetôi állásra
pályázónak sincs alanyi joga vagy a jog által elismert és védett érdeke a
bírói kinevezésre, illetve a vezetôi állás elnyerésére.

10. Az indítványozók egy része – alkotmányjogi panaszként – a kifo-
gásolt rendelkezések alkalmazása során megtett egyes intézkedések
megsemmisítését is kérte. Ezek az intézkedések azonban nincsenek
összefüggésben az indítványozó személyek alkotmányban biztosított jo-
gaival, így mivel alkotmányjogi panaszuknak ez az elôfeltétele hiány-
zik, az AB kérelmüket elutasította.

Különvélemények és párhuzamos indokolás

11. Ádám Antal alkotmánybíró a határozathoz különvéleményt csa-
tolt, amelyben alkotmányosan aggályosnak vélte az igazságügy-minisz-
ter kinevezési és címadományozási jogát. Rámutatott: „Egybekapcso-
lódó potenciális láncolata áll elôttünk az alkotmányban biztosított bírói
függetlenség olyan veszélyeztetettségének, amely sérti a jogállam
szerves összetevôjeként szereplô jogbiztonságot és az alkotmányos
alapjogok elsôdleges biztosítékát, vagyis az államhatalmi ágak elvá-
lasztását és ennek jelentôs összetevôjét, a független bírói igazságszol-
gáltatási hatalom létét és befolyásmentes mûködését.” Kifejtette to-
vábbá, hogy a bírósági vezetôk számára elôírt pályázati kritériumok és
garanciális összeférhetetlenségi elôírások hiánya, valamint a bírósági
önkormányzati testületek korlátozott jogosítványai révén „a már jel-
zett potenciális lojalitási láncolat nem csekély szélességû hálóvá gya-
rapodott”.
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12. Vörös Imre alkotmánybíró ugyancsak különvéleményt fûzött a
határozathoz. Ebben úgy vélte, a bírói-ítélkezési hatalomnak egyet-
len – szükséges, de egyben elégséges – korlátozása a jogszabályok-
nak való alárendeltség; a hatáskörtúllépés megakadályozása céljából
másik hatalmi ág – jelen esetben a végrehajtó hatalom – általi szer-
vezeti korlátozás nem vezethetô le. A bírói függetlenség elvének
megvalósulásához az igazságügy-miniszter igazgatási hatásköreinek
intézményesített ellenôrzés alatt kell állniuk; az e célból létreho-
zott bírói önkormányzati testületek csak akkor tölthetik be funk-
ciójukat, ha tevékenységük, döntéshozatali eljárásuk megnyugtató-
an rendezett, jelenleg azonban ez hiányzik. Elvetette továbbá azt a
megoldást, amely szerint az AB a többféleképpen értelmezhetô jog-
szabály megsemmisítése helyett megállapítja annak alkotmányos
értelmét.

13. A határozathoz Schmidt Péter alkotmánybíró párhuzamos véleményt
fûzött. Ebben egyetértett a többséggel abban, hogy a (régi) Bsz. vizsgált
rendelkezései nem alkotmányellenesek. Ezen túlmenôen rámutatott ar-
ra, hogy az alaptörvény a bírói függetlenség deklarálásán túl nem hatá-
rozza meg a végrehajtó hatalom és a bírói hatalom viszonyának alkot-
mányos alapjait. Az AB-nak nem feladata az alkotmány elveinek konk-
rét jogi elôírásokká való transzformálása, nincs hatásköre az egyedi dön-
tések alkotmányosságának megítélésére, így nincs hatásköre a bírósági
szervezeti törvény értelmezésére sem.

45/1994. (X. 26.) AB HATÁROZAT

BÍRÁK KITÜNTETÉSE

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében az igazságügyi
szerveknél adományozható miniszteri elismerésrôl szóló 8/1992. (IV. 4.)
IM rendelet 2. § b) és c) pontjai alkotmányellenességének megállapítá-
sát és megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Az
ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A támadott jogszabályi helyek értelmében „az igazságügyi dolgo-
zó szakmai munkájának, valamint hosszabb igazságügyi szolgálatának
elismerésére az igazságügy-miniszter b) Miniszteri Elismerô Oklevelet;
c) Miniszteri Köszöntô Levelet alapít”.
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3. Az indítványozó véleménye szerint az idézett jogszabályhelyek ellen-
tétesek az alkotmány 50. § (3) bekezdés elsô mondatának a bírák független-
ségére vonatkozó rendelkezésével. Véleménye szerint a hatalmi ágak meg-
osztását szolgáló alapelv nem teszi lehetôvé a végrehajtó hatalmat képvise-
lô igazságügy-miniszter számára, hogy a bírót mint egy másik hatalmi ág
megtestesítôjét szakmai, ítélkezô tevékenysége honorálásaként kitüntesse.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor rámutatott: bár az indítványozó
támadott rendelkezésként a rendelet 2. §-ának b) és c) pontját jelölte
meg, beadványában utalt annak több más rendelkezésére is, és kérte a
jogszabály bírákra vonatkozó része alkotmányellenességének megállapí-
tását. Ennek következtében a testület az alkotmányossági felülvizsgála-
tot nem korlátozta a támadott rendelkezésekre, hanem kiterjesztette
többek között a rendelet 8/A. §-ára is, és vizsgálódása eredményeként
csak ennek alkotmányellenességét állapította meg.

5. A rendelet 8/A. § (1) bekezdése szerint „Deák Ferenc-díjat az igaz-
ságügy-miniszter – erre irányuló javaslat nélkül, a 3. § (2) bekezdésben
meghatározott kereten felül – saját hatáskörében is adományozhat”. Az
AB álláspontja szerint „a bíró szakmai, ítélkezô munkájának értékelése a
miniszter mint a végrehajtó hatalom képviselôje által – minthogy ebben
benne rejlik az elismerésre való törekvés, a befolyás lehetôsége –, a bírói
hatalom ellensúlya nélkül, objektív veszélyt jelenthet a pártatlan és rész-
rehajlás nélküli ítélkezésre”, ezért alkotmányellenes.

Különvélemény

6. A határozathoz Sólyom László alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt, amelyhez Lábady Tamás és Zlinszky János alkotmánybírák is csat-
lakoztak. Sólyom László ebben leszögezte: „A bírói függetlenség alkot-
mányos alapelvével összeegyeztethetetlen, hogy bíró ítélkezô tevékenysé-
gének értékelésén nyugvó kitüntetésben részesüljön.” Véleménye szerint
a bírói tevékenység megvizsgálása és értékelése kizárólag a bírói tisztség-
re való alkalmatlanság megállapítására szolgálhat, amikor is az ítéletek
vizsgálata a bírói hatalmi ágon belül marad. „A bírói hivatás lényegével
s az ítélkezésében bírótársaitól is független bíró méltóságával nem fér
össze, hogy az aktív bíró ítélkezô tevékenységéért kitüntetést kapjon”,
ezért ez a rendelkezés ellentétes az alkotmány 50. § (3) bekezdésével.
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12/2001. (V. 14.) AB HATÁROZAT

JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében a bíróságok
szervezetérôl és igazgatásáról szóló Bsz. egyes rendelkezései alkotmány-
ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte az
Alkotmánybíróságnál, valamint alkotmányértelmezésre irányuló indít-
ványt terjesztett elô. Az ügy elôadó bírája Holló András volt.

2. A Bsz. 31. §-a szól az igazságügy-miniszter jogegységi eljárás kezde-
ményezési jogáról. A 32. § (4) és (5) bekezdése szabályozza a Legfelsôbb
Bíróság jogegységi határozatainak hivatalos gyûjteményben történô köz-
zétételét, (6) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogegységi határozatnak
a felekre kiterjedô hatálya nincs. A 27. § (2) bekezdése rendelkezik az el-
vi bírósági határozatokról, 33. § (1) bekezdése véleménynyilvánítási jog-
körrel ruházza fel a bírósági kollégiumot vitás jogalkalmazási kérdések-
ben. A 105. § szerint az e törvény hatálybalépését megelôzôen hozott
irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások az eltérô iránymu-
tatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók.

3. Az indítványozó álláspontja szerint alkotmányellenes, hogy a jogegysé-
gi eljárás kezdeményezésére jogosultak körén belül a legfôbb ügyész – a
polgári eljárásban – csak korlátozott jogosítványokkal rendelkezik. A jog-
egységi határozat közzétételére vonatkozóan sérelmezte, hogy a Jat. alap-
ján a Bírósági Határozatok nem minôsül hivatalos gyûjteménynek, ennek
következtében a Jat. ellentétes a Bsz.-szel. A jogegységi határozatok felek-
re kiterjedô hatályának hiánya ellentétes továbbá az alkotmány 47. § (2)
bekezdésével, amely kimondja, hogy a jogegységi határozat a bíróságokra
kötelezô. Az indítványozó a jogegységi határozaton kívül kifogást terjesz-
tett elô az elvi bírósági határozatokkal szemben is, amelyben kifejtette,
hogy az alkotmány ilyen, a jogalkalmazás egységének biztosítására alkal-
mazható eszközt nem ismer. Hasonló okokból tartotta alkotmányellenes-
nek a kollégiumok véleménynyilvánítási tevékenységét is, mivel meglátá-
sa szerint e véleményeket a bíróságok kötelezô módon alkalmazzák. To-
vábbá álláspontja szerint a jogbiztonságot sérti az a rendelkezés, amely
alapján a Bsz. hatálybalépését megelôzôen hozott irányelvek, elvi döntések
és kollégiumi állásfoglalások az eltérô iránymutatást tartalmazó jogegysé-
gi határozat meghozataláig alkalmazhatók. Végezetül arra a következtetés-
re jutott, hogy az általa felvetett alkotmányossági problémák elvi alapja a
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hatalommegosztás elvének a bírói függetlenség elvével való összeegyezte-
tése, ezért kérte, hogy az AB jelölje ki a bírói függetlenség határait.

A határozat

4. A testület a legfôbb ügyész jogegységi eljárás kezdeményezésére irány-
adó jogával kapcsolatban kifejtette, hogy az ügyészség alkotmányos fela-
datellátása különválik az állam büntetô hatalmának gyakorlása és az
egyéb eljárások tekintetében. A polgári eljárásban az ügyész általános per-
indítási, fellépési, fellebbezési és a jogerôs ítélet felülvizsgálatára irányuló
általános indítványozási joga alkotmányellenes, így ezen a téren a törvé-
nyesség védelmében történô fellépése kizárólag a törvényben meghatáro-
zott esetekben és módon lehetséges. Ennek fényében a legfôbb ügyésznek
a jogegységi eljárás kezdeményezésére irányuló joga összhangban van az
ügyészség alkotmányos jogállásával. Egyébiránt ez a korlát csak a jogegy-
ségi eljárás megindítására vonatkozik, hiszen a jogegységi tanács ülésére
a legfôbb ügyészt mindig meg kell hívni, ahol fel is szólalhat.

5. Az AB megítélése szerint az, hogy a Jat. nem követte az alkotmány
azon módosítását, amely jelenleg a jogegységi határozatot jelöli meg a
bírói jogalkalmazás egységesítésére szolgáló eszközként, sem a Jat., sem
a Bsz. vonatkozó rendelkezését nem teszi alkotmányellenessé. Az alkot-
mány alapján a Jat. megfelelô tartalommal értelmezhetô, a jogegységi
határozat Magyar Közlönyben való közzététele pedig kifejezetten a jog-
biztonság követelményének érvényesítését szolgálja.

Helytálló az indítványozó azon észrevétele, amely szerint a Jat. a hi-
vatalos lapok megjelölésekor nem igazodott az egyéb törvényi változá-
sokhoz, ebbôl azonban nem következik, hogy csak olyan elnevezésû hi-
vatalos lapok jelenhetnek meg, amelyeket a Jat. felsorol. A hivatalos la-
pok kizárólagos Jat.-beli szabályozása az alkotmányból nem következik,
ezért az indítvány e tekintetben is megalapozatlan.

6. A Legfelsôbb Bíróság jogegységi határozatai a bíróságokra általános ér-
vénnyel kötelezôk, így azok hatálya szükségképpen kihat a felekre a bírói
jogalkalmazás útján. Bizonyos esetekben – az alapeljárás felfüggesztése, il-
letve perújítás esetén – a jogegységi határozat közvetlenül érintheti az ala-
pul vett ügyet is. Az AB megítélése szerint a jogegységi határozat rendkí-
vüli jogorvoslat formájában történô továbbhatása az alkotmány 47. § (2) be-
kezdésébôl – „a bíróságokra kötelezô” szövegrészbôl – következik, így azzal
nem áll ellentétben. A (régi) Be. 291/K. §-ában szabályozott kivételes eset-
ben a jogegységi tanács maga rendezheti a jogegységi eljárás alapjául szol-
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gáló konkrét ügyet; ez a nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege
alapelvek érvényesülését segíti elô.

7. A fentiek alapján a támadott rendelkezés alkotmányellenessége
nem állapítható meg.

8. A bírósági jogalkalmazás egységességének biztosítása az alkotmány
alapján, jogegységi határozatok útján a Legfelsôbb Bíróság feladata. Az
alkotmány ugyanakkor nem zárja ki, hogy e kötelezettség teljesítése ér-
dekében más törvény kiegészítse a feladatellátás módjait. Az elvi bíró-
sági határozatok közzététele az AB szerint szintén nem aggályos, mivel
azt a Bsz. szabályozza. Az elvi bírósági határozat közzétételének törvé-
nyi lehetôsége nem okoz jogbizonytalanságot, mert az – a jogegységi
határozattal ellentétben – nem kötelezô.

9. A kollégiumok jogegységi eljárásban betöltött átlátható szerepe,
nevezetesen a bíróságok gyakorlatának elemzése és a vitás jogalkalma-
zási kérdésekben való véleménynyilvánítás a testület álláspontja szerint
nem sérti a jogbiztonságot, mivel ez csupán a vitás kérdések eldöntését
elôsegítô rendelkezés.

10. Az AB megítélése szerint nem sérti a jogbiztonságot az irányelvek,
elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások továbbélése az eltérô tartal-
mú jogegységi határozatig. A jogegységi határozat kétségtelenül új mi-
nôséget jelent a korábbi, viszonylag tagolt szakmai irányítási eszköz-
rendszerhez képest, ám ezek egykori kiadásának megfelelô alkotmányos
és törvényi alapja volt, ezért tömeges, határidôhöz kötött felülvizsgála-
tát semmi nem indokolja.

11. Absztrakt alkotmányértelmezésre irányuló eljárást kizárólag kü-
lön törvényben meghatározott személyek kezdeményezhetnek. Mivel
jelen indítvány nem jogosulttól érkezett, ezért az AB azt érdemi vizsgá-
lat nélkül visszautasította.

49/2001. (XI. 22.) AB HATÁROZAT

ÍTÉLÔTÁBLÁK

Az indítvány

1. Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítását kezdeményezte beadványában, és kérte az Alkotmánybí-
róságtól, hogy hívja fel az Országgyûlést jogalkotói feladatának teljesí-
tésére. Az ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.
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2. Az alkotmány 45. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban
„ítélôtáblák” mûködnek. Ezt a törvényi passzust a Magyar Köztársaság al-
kotmányának módosításáról rendelkezô 1997. évi LIX. törvény iktatta be
az alkotmány szövegébe a négyszintû bírósági rendszer kialakítása érde-
kében. Ugyanakkor az alkotmányozó az ítélôtáblák számát nem határoz-
ta meg az alaptörvényben, errôl az Országgyûlés az ítélôtáblák székhelyé-
nek és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997. évi LXIX.
törvényben (a továbbiakban Ittv1.) döntött, amely öt ítélôtábla felállítá-
sáról rendelkezett. Késôbb azonban az Országgyûlés az igazságszolgálta-
tással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXI.
törvénnyel (a továbbiakban Ittv2.) hatályon kívül helyezte az Ittv1.-et és
az ítélôtáblák létrehozásának elhalasztása mellett döntött, majd elfogadta
az Országos Ítélôtábla székhelyének és illetékességi területének megálla-
pításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintô egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 1999. évi CX. törvényt (a továbbiakban Ittv3.).
Ebben egyetlen, az ország egész területére kiterjedô illetékességû, buda-
pesti székhelyû Országos Ítélôtáblát hoztak létre, amely megoldás létjo-
gosultságát prognosztizált ügyfélforgalmi adatokkal, elôzetes költsége-
lemzésekkel, valamint szakmai szempontokkal indokolták.

3. Az indítványozó kérelmében rámutatott: az alkotmány értelmében a
törvényhozó köteles ítélôtáblákat létrehozni. Véleménye szerint az Ittv2.
„az alkotmányban megnevezett intézmény mûködésének beindulását –
megfelelô alkotmányos indok nélkül – késleltette”. Az Országgyûlés az
Országos Ítélôtábla felállításával sem szüntette meg az alkotmányellenes
mulasztást, mivel „az alkotmánymódosító hatalom több ítélôtábla felállí-
tását tartotta szükségesnek”. Emellett „logikailag indokolatlan” egy, a
Legfelsôbb Bíróságéval azonos illetékességû bíróság létrehozása.

A határozat

4. Az AB kifejtette, hogy az alkotmányozó hatalom egyértelmûen egynél
több ítélôtábla létrehozását és mûködtetését írta elô. Számuk meghatáro-
zása az Országgyûlés feladata, ám az alkotmány értelmezésébôl következô-
en a törvényhozó ezeket a bíróságokat nem helyettesítheti egyetlen, az
egész országra kiterjedô illetékességû testülettel; erre kizárólag az alkot-
mány módosításával kerülhetne sor. Az Országgyûlés kizárólag az alaptör-
vény által meghatározott keretek között mérlegelhet költségvetési, célsze-
rûségi és szakmai szempontokat. Önmagában az ítélôtáblák létrehozásának
elhalasztása, valamint az egy ítélôtábláról szóló szabályozás elfogadása nem
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eredményezett alkotmánysértést. A mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet az okozta, hogy az Országgyûlés az alkotmányban fog-
laltak végrehajtását véglegesnek tekintette, és így nem teljesítette hiány-
talanul a 45. § (1) bekezdésébôl származó jogalkotói feladatát.

5. Az AB az indítvány elbírálásakor kitért a mulasztásos alkotmánysér-
tés orvoslásának egyes módjaira is. Az Abtv. 49. § (1) bekezdése értelmében
„ha az Alkotmánybíróság hivatalból vagy bárki indítványára azt állapítja
meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogal-
kotói feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elô, a
mulasztást elkövetô szervet – határidô megjelölésével – felhívja feladatának
teljesítésére”. Alkotmányellenes mulasztás megállapítására ugyanakkor ab-
ban az esetben is sor kerülhet, ha az adott szerv jogalkotói feladatát teljesí-
tette, ennek során azonban olyan szabályozási hiányosságok következtek be,
amelyek alkotmányellenes helyzetet idéztek elô. A vizsgált normák kímé-
letére tekintettel a testület a jogalkalmazóknak szóló alkotmányos követel-
mény megfogalmazásával is biztosíthatja a jogrend alkotmányosságát és a
jogbiztonságot. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelezi a jogalkotót a hi-
ányzó normák meghatározott határidôn belüli megalkotására, majd csak
ennek elmulasztása esetén semmisíti meg a jogszabályi rendelkezést.

6. Az AB mindezek alapján mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet állapított meg, és felhívta az Országgyûlést, hogy
2002. december 31-ig szüntesse meg az alkotmányellenes helyzetet.*

Különvélemény

7. A határozathoz Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleményt csatolt,
amelyhez Harmathy Attila alkotmánybíró is csatlakozott. Erdei bíró ki-
fejtette: azáltal, hogy az Ittv 3. 1. §-ának rendelkezései a korábbi, több
ítélôtábla felállítását elôíró rendelkezéseket váltották fel, az Országgyûlés
nem mulasztást követett el, hanem alkotmányellenes törvényi rendelke-
zést alkotott. Ezt az alkotmányellenességet az AB a kérdéses rendelkezés
megsemmisítésével szüntetheti meg. Megfelelô indítvány hiányában
azonban – lévén, hogy az indítványozó nem a fent említett törvényhely al-
kotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte – az
AB-nak az indítványt el kellett volna utasítania.
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5. OMBUDSMANOK

17/1994. (III. 29.) AB HATÁROZAT

BÍRÓSÁGOK VIZSGÁLATA

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos normakontroll keretében az állampolgá-
ri jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 29. § (1)
bekezdés f) pontja alkotmányellenességének megállapítását és megsem-
misítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Az ügy elôadó bírá-
ja Lábady Tamás volt.

2. A támadott jogszabályi rendelkezés értelmében „törvény alkalma-
zásában hatóság: az igazságügyi szerv – kivéve a bíróságot”.

3. Az indítványozó véleménye szerint a kifogásolt törvényi rendelke-
zés sérti az alkotmány 57. § (1) bekezdésében meghatározott pártatlan
bírósági eljáráshoz való alkotmányos jogot és az 57. § (5) bekezdése sze-
rinti jogorvoslathoz való jogot is. Ellentétes továbbá az alapjogi korlá-
tozás feltételét meghatározó 8. § (2) bekezdésével, valamint a 64. §-ban
meghatározott panaszjog sérelme ugyancsak megállapítható.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor a hatalmi ágak elválasztásának
elvébôl indult ki, utalva az e tárgykörrel kapcsolatos korábbi döntései-
re. [53/1991. (X. 31.) és 38/1993. (VI. 11.) AB határozat]. Ismételten
leszögezte: „A bírói hatalom legfôbb sajátossága a másik két, »politi-
kai« jellegû hatalmi ággal szemben ugyanis az, hogy állandó és semle-
ges.” A törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása mindig részle-
ges és viszonylagos, politikailag egymással rendszerint összefonódnak.
Ezért biztosítani kell azt, hogy a bíróságok és a másik két hatalmi ág
között ne jöjjön létre olyan politikailag meghatározott függés, mint a
parlament és a kormány között.

5. A parlamenti ellenôrzés szerveivel kapcsolatban kimondta: a par-
lamenti biztosok feladata a végrehajtó hatalom tevékenysége során a
törvények uralmának és az állampolgárok jogvédelmének a biztosítása.

6. A fentiek fényében a testület megállapította, hogy a sérelmezett biz-
tosi jogkör kifejezetten összhangban van a hatalommegosztás alkotmá-
nyos elvével és a bírói hatalom ítélkezésre vonatkozó függetlenségének
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garanciális biztosítékaival. Az állampolgári jogok országgyûlési bizto-
sának feladatkörét meghatározó alkotmánybeli rendelkezésbôl [alkot-
mány 32/B. (1) bekezdés] sem következik, hogy a parlamenti biztos
jogkörének a bíróságok ítélkezésére is ki kell terjednie. Ez a rendelke-
zés csak az alaptörvény egyéb rendelkezéseivel összhangban értelmezhe-
tô, jelen esetben az 50. § (3) bekezdésében foglaltakat kell különösen fi-
gyelembe venni.

Az AB nem látott értékelhetô összefüggést a támadott jogszabály-
hely és a bíróság elôtti egyenlôség, illetve a jogorvoslathoz való jogo-
sultság között. Alapjogi korlátozás hiányában a testület nem vizsgálta
az alkotmány 8. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozhatóság fel-
tételeit. A panaszjog sérelme szintén nem állapítható meg. Mindezekre
az indokokra figyelemmel az AB az indítványt megalapozatlannak talál-
ta és elutasította.

7. Végezetül a testület utalt arra, hogy az általános hatáskörû parlamen-
ti biztosok és a bíróságok kapcsolatának szabályozásakor a törvényhozó
a nemzetközi jogéletben uralkodónak mondható szabályozási mintát
követte. Igaz ugyan, hogy a biztosi intézményt elsôként kialakító Svéd-
országban, valamint a svéd mintát követô néhány államban a parlamen-
ti biztosok hatásköre bizonyos körben a bíróságokra is kiterjed, ezt
azonban a jogrendszerek többsége – a magyar megoldással egyezô mó-
don – elutasítja.

7/2001. (III. 14.) AB HATÁROZAT

AZ OMBUDSMANOK HATÁSKÖRE

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett. Az indítványozók
egyike utólagos normakontroll keretében az állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban Obtv.)
29. § (1) bekezdése a) pontja, míg a másik a 29. § (1) bekezdése egésze,
különösen annak f) és h) pontjai alkotmányellenességének megállapítá-
sát és megsemmisítését kezdeményezte. Az ügy elôadó bírája Bihari Mi-
hály volt.

2. A támadott jogszabályi rendelkezés a törvény által alkalmazott ható-
ságfogalmat határozza meg taxatív felsorolás keretében. Ennek a) pont-
ja értelmében hatóság „az államhatalmi, államigazgatási feladatot ellá-
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tó szerv”; f) és h) pontjai szerint „az igazságügyi szerv – kivéve a bíró-
ságot”, illetve „a bíróságon kívüli jogvitát kötelezô érvénnyel eldöntô
szerv”.

3. Az egyik indítványozó álláspontja szerint az Obtv. 29. § (1) bekez-
désének a) pontja alapján az országgyûlési biztos az Országgyûlést mint
államhatalmi szervet is ellenôrzése alá vonta az elmúlt években, vala-
mint kiterjesztette ellenôrzését az Országgyûlés törvényeinek alkotmá-
nyossági vizsgálatára is. Ez pedig sérti az alkotmány 2. §-ának (1) és (2)
bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, valamint az annak részét képezô
jogbiztonságot.

A másik indítvány azt kifogásolta, hogy a törvény a hatóságfogalmat
meghatározott hatóságokra szûkíti le. Ez ellentétes az országgyûlési biz-
tos feladatkörét meghatározó alkotmánybeli rendelkezéssel [alkotmány
32/B. § (1) bekezdés], mivel a felsoroltakon kívül más hatóság által el-
követett jogsértések ellen a biztos így nem léphet fel. Továbbá vélemé-
nye szerint az Obtv. 29. § (1) bekezdése f) és h) pontjaiban nem érvé-
nyesülnek a jogszabályok kiszámíthatóságára, egyértelmûségére vonat-
kozó követelmények.

A határozat

4. A testület döntésében hivatkozott a 9/1992. (I. 30.) AB határozatra,
amely szerint a jogbiztonság a jogállamiság nélkülözhetetlen eleme, és
„a jogalkotó kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze,
egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelmûek,
mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és elôreláthatóak legyenek a nor-
ma címzettjei számára”. Ha egy jogszabály törvényi tényállása túl el-
vont, túl általános, akkor az szubjektív jogalkalmazói döntésre ad lehe-
tôséget, ami csorbítja a jogbiztonságot.

5. A testület álláspontja szerint a törvényhozó bizonytalan jogfogal-
makkal határozta meg az állampolgári jogok országgyûlési biztosainak
hatáskörébe tartozó hatóságokat. Az „államhatalmi szerv” kifejezés nem
egyértelmû, mivel alkalmas lehet arra, hogy lefedje az államszervezet
egészét; az országgyûlési biztosok hatásköre ugyanakkor az Országgyû-
lés közhatalmi tevékenységének vizsgálatára, így a parlament által alko-
tott normák felülvizsgálatára nem terjedhet ki. Szintén tisztázatlan az
„igazságügyi szerv” fogalma, amelyet gyakran az igazságszolgáltatási
szervek szinonimájaként használnak. Homályos a „bíróságon kívüli jog-
vitát kötelezô érvénnyel eldöntô szerv” kifejezés tartalma is, hiszen
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ilyennek minôsülhetnek többek között az eseti és állandó választottbí-
róságok. Ennek alapján nem tûnik ki egyértelmûen, hogy pontosan mi-
lyen szervekre terjed ki az országgyûlési biztosok vizsgálati jogköre,
amely így ellentétes a jogbiztonság elvével. Erre tekintettel az AB e ren-
delkezéseket megsemmisítette.

6. A második indítvány elbírálásakor a testület kifejtette: míg az alkot-
mány 32/B. § (1) bekezdése az országgyûlési biztos feladatkörét hatá-
rozza meg, addig az Obtv. 29. § (1) bekezdése tevékenységük szervi ha-
tályát szabályozza. Az alkotmány semmiféle hatóságfogalmat nem ad,
ezért azt az Obtv. nem is szûkítheti. Mivel a két érintett rendelkezés
tárgya eltér, e rendelkezések kollíziója kizárt. Mindezekre figyelemmel
a testület ezt az indítványt elutasította.

Különvélemény

7. A határozathoz Kiss László alkotmánybíró különvéleményt csatolt,
amelyhez Bagi István alkotmánybíró is csatlakozott. Kiss László rámu-
tatott: a hatóságnak minôsülô állami szervek értelmezéssel megállapít-
ható körének megvonásánál a többségi határozat valójában csupán az in-
dítványozók által megjelölt rendelkezések egy részére terjedt ki. Állás-
pontja szerint az AB-nak a nem vizsgált rendelkezések tekintetében is
hasonló szigorral kellett volna eljárnia, mivel ezek értelmezése – homá-
lyosságuk miatt – ugyancsak jelentôs nehézségekkel jár, így nagyfokú
jogbizonytalanságot eredményez. Ennek alapján nyilvánvalóan ellenté-
tesek az alkotmány 2. § (1) bekezdésével.
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II. KÜLÖNÖS RÉSZ

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 105



i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 106



1. AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ 
VALÓ JOG

8/1990. (IV. 23.) AB HATÁROZAT

ÁLTALÁNOS SZEMÉLYISÉGI JOG

Az indítvány

1. A (régi) Mt.-nek a szakszervezetek meghatalmazás nélküli képvise-
leti jogáról szóló rendelkezéseit az Alkotmánybíróság egy utólagos nor-
makontrollt kérô állampolgári indítványra vizsgálta meg. Az ügy elôa-
dó bírája Kilényi Géza volt.

2. 1990-ben a (régi) Mt. volt hatályban. Ennek 15. § (2) bekezdése ki-
mondta, hogy a szakszervezet „a munkaviszonyt érintô kérdésekben a
dolgozó érdekében – nevében és helyette – külön meghatalmazás nélkül
is eljárhat”. A szakszervezeteknek ez a képviseleti joga lényegében tör-
vényi képviseletet jelentett.

3. Az indítványozó szerint e rendelkezés az alkotmány 4. §-ába és 70/C.
§-ába ütközik. A 4. § alapján „a szakszervezetek és más érdekképviseleti
szervek védik és képviselik a munkavállalók, szövetkezeti tagok és a vál-
lalkozók érdekeit”, míg a 70/C. § az érdekképviseletek szabad alakítását
és az ezekhez való szabad csatlakozást deklarálja. Az indítványozó vélemé-
nye szerint ebbôl következôen a szakszervezetek a jövôben kizárólag tag-
jaik érdekében járhatnak el külön meghatalmazás nélkül, más dolgozók-
tól ehhez a képviselethez minden esetben szükséges a meghatalmazás.

A határozat

4. Az AB megállapította, hogy az indítványozó által hivatkozott alkot-
mányos rendelkezések alapján a törvény alkotmányellenességét megál-
lapítani nem lehet, mivel azok nem tartalmaznak elôírást az érdekvédel-
mi és képviseleti tevékenység tartalmára vonatkozóan.

5. Az AB azonban az alkotmánynak az élethez és az emberi méltósághoz
való jogot rögzítô 54. § (1) bekezdése alapján megsemmisítette a (régi)
Mt.  támadott bekezdését. A testület álláspontja szerint az emberi mél-
tósághoz való jog általános személyiségi jog, amelynek egyik fontos ele-
me az önrendelkezés szabadsága. Ezt sértette a megsemmisített törvény-
hely azáltal, hogy a szakszervezet akár a dolgozó akarata ellenére is fel-
léphetett a nevében, továbbá azzal, hogy a szakszervezet képviseleti jo-
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gát az adott szakszervezethez nem tartozó dolgozó egyéni ügyeiben is
gyakorolhatta.

6. Ebben a határozatában az AB kifejtette: az általános személyiségi jog
„anyajog”, vagyis olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az AB,
mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájá-
nak védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok
egyike sem alkalmazható. Az általános személyiségi jog egyes aspektu-
sai: a személyiség szabad kibontakoztatása, az önrendelkezés szabadsá-
ga, az általános cselekvési szabadság, illetve a magánszférához való jog.

23/1990. (X. 31.) AB HATÁROZAT

HALÁLBÜNTETÉS

Az indítvány

1. A Halálbüntetést Ellenzôk Ligája az Alkotmánybírósághoz fordult,
hogy utólagos normakontroll keretében vizsgálja felül a halálbüntetés
alkotmányosságát. Az ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. A halálbüntetést a Btk. a fôbüntetések között az elsô helyen szabá-
lyozta. Halállal lehetett büntetni az emberiség elleni bûncselekmények
egy részét, az emberölés minôsített esetét, a terrorcselekmény és a légi
jármû hatalomba kerítésének minôsített esetét, valamint több katonai
bûncselekményt is. Halálbüntetéssel kapcsolatos rendelkezéseket a ha-
tályos (régi) Be. és a büntetés-végrehajtási szabályzatról szóló 8/1979.
(VI. 30.) IM rendelet is tartalmazott.

3. Az indítvány a halálbüntetésrôl szóló rendelkezések alkotmányelle-
nességének megállapítását kérte arra hivatkozva, hogy azok sértik az al-
kotmány 54. §-át. Az indítványozó szerint a halálbüntetés az emberi jo-
gokkal összeférhetetlen, jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan büntetési
eszköz, ugyanakkor a bûncselekmények elkövetésétôl való elrettentésre
alkalmatlan és célszerûtlen büntetési nem.

A határozat

4. Az AB a halálbüntetést alkotmányellenesnek találta, a támadott jog-
szabályok halálbüntetéssel kapcsolatos rendelkezéseit megsemmisítette,
valamint elrendelte a halálbüntetést kimondó, de még végre nem haj-
tott jogerôs határozatok felülvizsgálatát.
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5. Határozata indokolásában az AB megállapította, hogy az alkotmány
54. § (1) bekezdése az élettôl és az emberi méltóságtól való önkényes
megfosztást tiltja, tehát nem zárja ki a nem önkényes megfosztás lehe-
tôségét. A halálbüntetés alkotmányosságának megítélésénél azonban az
alapvetô jogok korlátozását rendezô 8. § (2) bekezdés irányadó, a halál-
büntetés ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz való jog lényeges
tartalmát korlátozza, sôt annak teljes és helyrehozhatatlan megsemmi-
sítését eredményezi, s mint ilyen, alkotmányellenes.

6. Az AB több megjegyzést is fûzött határozata indokolásához. Megál-
lapította, hogy az alkotmány 54. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekezdé-
se nincs összhangban, és az Országgyûlésre hárul az összhang megte-
remtésének feladata.

7. Megállapította továbbá, hogy az emberi élet és az emberi méltóság
elválaszthatatlan egységet alkot, és a legnagyobb, minden mást mege-
lôzô érték. Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egysé-
get alkotó olyan oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos
egyéb alapjognak forrása és feltétele.

Különvélemény és párhuzamos indokolások

8. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleményében kifejtette, hogy az
AB hatáskörébe csak az alaptörvény értelmezése tartozik, az egymással
ellentétes alkotmányi rendelkezések feloldása már az alkotmányozó ha-
talom joga és kötelezettsége. Így az alkotmánynak a 6. pontban ismer-
tetett ellentmondása miatt az AB-nak meg kellett volna állapítania ha-
tásköre hiányát, és fel kellett volna hívnia az Országgyûlést az ellent-
mondás kiküszöbölésének szükségességére.

9. Lábady Tamás és Tersztyánszky Ödön alkotmánybírák párhuzamos
indokolásukban abból indultak ki, hogy az ember létezése és méltósága,
mint maga az emberi egység, valójában nem is jog, mert az emberi lé-
nyeg a jog számára tulajdonképpen transzcendens, azaz hozzáférhetet-
len. Az emberi jogok katalógusában és a modern alkotmányokban az
emberi élet és méltóság ezért elsôsorban nem is mint alapjogok, hanem
mint a jogok forrásai, mint jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek
sérthetetlenek. E sérthetetlen értékek tiszteletben tartásáról és védelmé-
rôl kell a jognak gondoskodnia. A halálbüntetés szerintük fogalmilag
önkényes, mert az emberi lét és méltóság az értékek rangsorában min-
den értéket megelôz. Itt az emberi jogok forrásáról, így a jog által is
sérthetetlen és elidegeníthetetlen értékekrôl van szó. Így a halálbünte-
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tés az 54. § (1) bekezdése alapján is alkotmányellenes. Persze nem állít-
ható, hogy az élettôl való minden megfosztás fogalmilag önkényes.
Ugyanolyan értékrendek – azaz más ember élete és méltósága – egymás-
sal már versenghetnek (például jogos védelem).

10. Sólyom László párhuzamos indokolásában figyelmeztetett arra,
hogy az AB kizárólag alkotmányjogi érvekkel alapozhatja meg dönté-
sét, és nem köti a törvényhozó szándéka sem. Szerinte az AB-nak az a
feladata, hogy értelmezésében megfogalmazza az alaptörvény és a benne
foglalt jogok elvi alapjait, és ítéleteivel koherens rendszert alkosson,
amely a sokszor napi politikai érdekekbôl módosított alkotmány felett,
„láthatatlan alkotmányként” az alkotmányosság biztos mércéjéül szol-
gál. Az AB ebben a munkájában szabadságot élvez, amíg az alkotmá-
nyosság fogalmának keretein belül marad. Tehát a testületnek saját ér-
telmezést kell kidolgoznia az élethez való jogról, és ebben az értelme-
zésben az alkotmány egésze a kiindulópont.

11. És bár az AB e folyamat során az alkotmányból indul ki, maga al-
kotja az értelmezés mércéjét, így döntése tudatosan szubjektív és törté-
nelmileg kötött; még abban az esetben is, ha abszolút értékeket dekla-
rál, azok saját korának szóló értelmét fedi fel, s ítélete például a halál-
büntetés vagy az abortusz kérdésében elvileg sem támaszthat igényt
örök érvényre. Ezért kívánatos, hogy az AB objektív támaszként vegye
figyelembe a halálbüntetés kortárs nemzetközi megítélését. Márpedig
az európai jogfejlôdés a halálbüntetés teljes eltörlése felé halad.

12. Sólyom László álláspontja szerint az emberi élet és az emberi mél-
tóság joga egységben jeleníti meg az ember jogi státuszát. Az emberi
méltóságnak két funkciója van. Egyrészt azt fejezi ki, hogy van egy ab-
szolút határ, amelyen sem az állam, sem más emberek kényszerítô ha-
talma nem terjedhet túl. A méltósághoz való jog ezt a funkcióját akkor
tölti be, ha az egyes emberek élethez való jogával egységben értelmez-
zük. A méltósághoz való jog másik funkciója az egyenlôség biztosítása.
Az egyenlô méltóság miatt egyaránt érinthetetlen a nyomorék és az er-
kölcsi szörnyeteg bûnözô élete és méltósága is. Az életek egyenlôségét a
méltóság garantálja. Az élethez és emberi méltósághoz való jog az oszt-
hatatlan és egész embert érinti, s az oszthatatlanság folytán elvileg kor-
látozhatatlan, csak teljesen és végérvényesen lehet megfosztani tôlük az
embert, tehát nem lehet különbséget tenni korlátozható rész és „lénye-
ges tartalom” között. Az élethez és méltósághoz való jog maga a lénye-
ges tartalom, az állam nem rendelkezhet felette, az attól való megfosz-
tás fogalmilag „önkényes”. Ezért az alkotmány 54. § (1) bekezdése sem
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értelmezhetô úgy, hogy mint „nem önkényes” megfosztást, lehetôvé te-
szi a halálbüntetést. A halálbüntetés azért önkényes, mert az élethez és
méltósághoz való jog eleve korlátozhatatlan.

13. Szabó András alkotmánybíró párhuzamos indokolásában azt hang-
súlyozta, hogy a halálbüntetés nem azért alkotmányellenes, mert az ha-
tástalan vagy mert büntetési célok elérésére alkalmatlan. A célra való al-
kalmatlanság nem kérdôjelezi meg a büntetés létjogosultságát. Szerin-
te a büntetés célja önmagában van: a jogépség nyilvános deklarálásában,
a célra nem tekintô megtorlásban. Az alkotmányban amúgy sincsenek
meghatározott büntetési célok. A halálbüntetés alkotmányosságát kizá-
rólag az alapján lehet megítélni, hogy az alkotmány hogyan szabályoz-
za az élethez való jogot.

14. Zlinszky János alkotmánybíró – szemben Szabó Andrással – azt
emelte ki, hogy az állam büntetô hatalma célhoz kötött. Célja, hogy az
egyén biztonságát védje. Csak annyiban és olyan mértékben van helye,
amennyiben e cél elérése érdekében feltétlenül szükséges. Márpedig a
halálbüntetés visszatartó hatása és ezzel szükségessége tudományosan
nem igazolható, ezért alkalmazása a törvényhozó hatalmi döntésén ala-
pul: önkényes. Emellett a halálbüntetés a bûnismétlés veszélyét az éle-
tet megszüntetô aktussal küszöböli ki, márpedig az élethez való jogot
alapvetô jellegébôl következôen nem lehet korlátozni vagy megszüntet-
ni vélt, de nem biztos veszélyek elhárítása vagy csökkentése érdekében.

46/1991. (IX. 10.) AB HATÁROZAT

VÉGREHAJTÁS ÉS MAGÁNSZFÉRA

Az indítvány

1. Az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollra irányuló indítvány
alapján vizsgálta meg a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályi rendel-
kezéseket. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A bírósági végrehajtást 1991-ben a (régi) Vht. és az annak végrehaj-
tására kiadott 14/1979. (IX. 17.) IM rendelet szabályozta. E jogszabá-
lyok nemcsak a bírósági határozatok végrehajtásáról, hanem a közjegy-
zô és más szervek határozatainak végrehajtásáról is rendelkeztek.

3. Az indítványozó a fenti jogszabályok több szakaszának felülvizsgála-
tát kérte az AB-tól. Szerinte a végrehajtási jog területén nem érvénye-
sül a felek egyenjogúságának elve, a vétlen állampolgároknak ezen a te-
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rületen ártatlanságukat kell bizonyítaniuk. Kifogásolta, hogy meghatá-
rozott közületi és gazdálkodó szervezetek esetleges téves tartozáskimu-
tatásait a közjegyzô végrehajtási záradékkal láthatta el. Az indítvány
szerint megengedhetetlen, hogy a végrehajtó az adós távollétében is
foglalást végezzen, sôt szükség esetén annak lezárt helyiségét és bútorát
is felnyithassa, akár rendôrségi segítséggel is. Mindezek alapján a táma-
dott rendelkezések sértik az alkotmány 8. §-át, mely szerint a Magyar
Köztársaság elismeri, védi és tiszteletben tartja az ember alapvetô joga-
it, továbbá ellentétesek az emberi méltósághoz [alkotmány 54. § (1) be-
kezdés] és a magánlakás sérthetetlenségéhez való joggal is [alkotmány
59. § (1) bekezdés].

A határozat

4. Az AB a támadott rendelkezések többségét alkotmányosnak találta.
Ennek indoklásaként rámutatott arra, hogy a bírósági határozatok tisz-
teletben tartása, a jogerôs bírósági döntések teljesítése, akár azok jogsze-
rû kikényszerítése a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékek-
hez tartozik. A bírósági határozatok végrehajtásánál maga a határozatot
megelôzô eljárás adja a törvényi garanciát. Az adós már a keresetlevél
kézbesítésével értesül a vele szemben érvényesíteni kívánt követelésrôl,
és a bírósági eljárásban részt vehet, védekezhet. Ráadásul a jogerôs bíró-
sági ítélethez fûzôdô jogkövetkezmények csak a szabályos kézbesítéssel
állnak be. Ezért a végrehajtási eljárásban már nem a mindenkit megil-
letô, alkotmányos személyiségi jogokat kell elvont módon védeni, ha-
nem a megelôzô eljárás során jogsértônek bizonyuló elkövetôvel szem-
ben kell konkrét, törvényes kényszerítô intézkedéseket alkalmazni.

5. Az AB azonban aggályosnak vélte, hogy a támadott jogszabályok
nem tesznek elvi különbséget a bírósági, a közjegyzôi, valamint az
egyéb szervek által kibocsátott végrehajtható okiratok között. Ezért a
testület alapos vizsgálatnak vetette alá a végrehajtható okiratok kiállí-
tásának módjait. Megállapította, hogy a közjegyzô által, általában nem
peres eljárásokban hozott határozatokat ugyanolyan vagy aggálytalanul
hasonló garanciális eljárások elôzik meg, mint a bírósági határozatokat.
Így nem lehet alkotmánysértônek tekinteni, hogy a közjegyzô által ki-
állított és a bírósági végrehajtási lapok végrehajtása megegyezik. A köz-
jegyzôi letiltó végzés végrehajtási eljárását sem találta alkotmányelle-
nesnek az AB, mivel a közjegyzôi határozattal szemben halasztó hatályú
fellebbezéssel lehet élni a bíróságon.
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6. A harmadik végrehajtható közjegyzôi okirattípus azonban nem áll-
ta ki az alkotmányosság próbáját. Ha a végrehajtást kérô igazolja,
hogy az adóst meghatározott összeg fizetésére vagy természetbeni
szolgáltatás teljesítésére elôzetesen írásban felkérte és a felhívás óta
harminc nap eltelt, a közjegyzô végrehajtási záradékkal látja el az ál-
lami szervnek, szövetkezetnek, társulásnak és társadalmi szervezetnek
a külön jogszabályban meghatározott hátraléki kimutatását, határoza-
tát vagy más okiratát. Itt hiányzott a végrehajtás elôfeltételeként
megkívánható bírósági vagy közjegyzôi eljárás. Ráadásul az adóst nem
védte hatékony jogorvoslati lehetôség sem, hiszen a fellebbezésnek a
legtöbb esetben nem volt a végrehajtásra halasztó hatálya. Még arra
sem volt jogi garancia, hogy az adósnak egyáltalán tudomással kell
bírnia a követelésrôl. Erre tekintettel az AB megállapította, hogy a
végrehajtási záradékolás lehetôséget ad a polgárok zaklatására, így az
ellentétes az emberi méltóság jogával [alkotmány 54. § (1) bekezdés]
és a magánlakás sérthetetlenségéhez való joggal [alkotmány 59. § (1)
bekezdés].

7. Ezzel kapcsolatban a testület rámutatott arra, hogy az emberi méltó-
sághoz való jog korántsem csupán a jó hírnévhez való jogot foglalja ma-
gába, hanem egyebek között a magánszféra védelméhez fûzôdô jogot is.
Az a jogi szabályozás tehát, amely akár csak potenciálisan lehetôvé teszi
az állam kellô indok nélküli beavatkozását a magánszféra körébe tarto-
zó viszonyokba, arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez az
alkotmányellenes jogkövetkezmény az ügyek hány százalékában követ-
kezik be. Valamely rendelkezés alkotmányellenessége ugyanis nem ma-
tematikai kérdés.

8. Az AB arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogszabály diszkriminatív
módon határozza meg, mely szervek okiratai láthatók el végrehajtási zá-
radékkal. Ugyanis ma már magánvállalkozások és nem állami szervek is
végeznek a fenti szervezetekhez hasonló tevékenységet. Ez a diszkrimi-
náció sérti az alkotmánynak a tulajdoni formák egyenjogúságát dekla-
ráló 9. § (1) bekezdését és a jog- és esélyegyenlôséget biztosító 70/A. §-
át is.

9. Az AB megállapította, hogy a közjegyzôi záradék intézménye nem
szükségszerûen alkotmányellenes, de érvényes szabályozása igen. Mi-
vel az AB a jogszabályt nem módosíthatja, a közjegyzôi záradékra vo-
natkozó rendelkezéseket 1992. június 30-i hatállyal megsemmisítet-
te, idôt hagyva a törvényhozásnak a megfelelô szabályozás kidolgozá-
sára.
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57/1991. (XI. 8.) AB HATÁROZAT

A VÉRSÉGI SZÁRMAZÁS MEGISMERÉSÉNEK JOGA

Az indítvány

1. Egy magánszemély 1990. február végén fordult alkotmányjogi pa-
nasszal az Alkotmánybírósághoz, mert ügyében szerinte alkotmányelle-
nesen alkalmazták a Csjt.-t. A Csjt. és a Pp. vitatott rendelkezéseit
több, utólagos normakontrollra irányuló indítvány is támadta. Az AB
az indítványokat egyesítette. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. A Csjt. 43. § (5) bekezdése szerint az apaság vélelmét a gyermek
nagykorúsága elérésétôl, a többi jogosult a gyermek születésérôl szerzett
értesüléstôl számított egy év alatt támadhatja meg. A 44. § (1) bekez-
dése pedig úgy rendelkezik, hogy a pert a jogosultnak személyesen kell
megindítania, a teljesen cselekvôképtelen jogosult helyett azonban a
gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselô léphet fel. A Pp.
293. § (2) bekezdése szerint az apaság vélelmét megdöntô ítélet ellen
nincs helye perújításnak, ha utóbb a gyermeket teljes hatályú apai elis-
meréssel valaki a magáénak ismerte el. Ebben az esetben az apasági vé-
lelmet megdöntô határozatot törvényességi óvás eredményeképp sem
lehetett hatályon kívül helyezni.

3. Az indítványozók szerint e szabályok ellentétesek az alkotmány 67. §-
ával, mely alapján minden gyermeknek joga van családja, az állam és a
társadalom részérôl a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fejlôdéshez
szükséges védelemre és gondoskodásra, ugyanis a gyermektôl megvonják
a vérségi származás tisztázásához való jogát. Az indítványozó ezen felül
kifejtette, hogy ügyében a bíróság rosszul értelmezte a Csjt. fent idézett
rendelkezéseit, amikor lehetôvé tette, hogy gyermeke nevében eseti
gondnok megdöntse apasági vélelmét. Szerinte a Csjt. 44. § (1) bekezdé-
sét ugyanis kiskorú gyermekre nem lehet alkalmazni, hiszen ô nagyko-
rúsága betöltésekor önállóan indíthat keresetet. Ha eseti gondnok még-
is felléphetne már kiskorúsága idején, akkor a gyermeket megfosztanák
attól, hogy nagykorúsága elérésekor fellépjen vérségi származásának ki-
derítése érdekében, hiszen a perrendtartás ebben az esetben minden jog-
orvoslatot kizár. Az indítványozó szerint e téves jogértelmezés alkot-
mányellenes helyzetet eredményezett ügyében. Az utólagos normakont-
rollra irányuló indítványok azt is sérelmezték, hogy míg ilyen jogértel-
mezés mellett a gyermeknek tizenkilenc éve van az apasági vélelem meg-
támadására, addig a többi jogosultnak csupán egy év áll rendelkezésére.
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A határozat

4. Az AB-nak a döntés meghozatala elôtt elôször azt kellett tisztáznia, mi
a teendô, ha egy jogszabálynak többféle értelmezése lehetséges. E kérdés-
re válaszolva kifejtette, hogy a testületnek csak az alkotmány rendelkezé-
sei tekintetében van értelmezési hatásköre. Az egyéb jogszabályok értel-
mezése a bíróságokra tartozik, az egységes jogértelmezés kialakítása pedig
a Legfelsôbb Bíróság hatásköre, amit az AB nem vonhat el. Így a norma-
szöveget abban az értelemben kell vizsgálnia, amilyen értelmet annak az
egységes jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít, tehát az „élô jogból” kell
kiindulnia. Ha egy többféleképpen értelmezhetô jogszabály a jogalkalma-
zási gyakorlatban alkotmányellenes tartalommal él és realizálódik, akkor
a jogszabály alkotmányellenességét meg kell állapítani.

5. Az AB a Legfelsôbb Bíróság elnöke és a népjóléti miniszter tájé-
koztatása alapján megbizonyosodott arról, hogy a bírói gyakorlat egysé-
gesen alkalmazza a Csjt. vitatott rendelkezéseit, méghozzá oly módon,
ahogyan azt az indítványozó ügyében is tette. Így az AB a Csjt. alkot-
mányosságát ennek fényében vizsgálta meg. Megállapította, hogy a tá-
madott rendelkezések nem ellentétesek az indítványozók által hivatko-
zott 67. § (1) bekezdéssel. E bekezdést ugyanis nem lehet úgy értelmez-
ni, hogy az tartalmazza a gyermeknek a családi álláshoz és a vérségi csa-
ládba tartozáshoz való jogát is. A tényleges családi védelem és gondos-
kodás ugyanis nemcsak a vérségi, hanem az úgynevezett szociológiai
családban is megadható a gyermeknek.

6. A testület azonban úgy ítélte meg, hogy a vérségi származás kide-
rítése mindenkinek a legszemélyesebb joga, az alkotmány 54. § (1) bekez-
désében biztosított emberi méltósághoz való jog körébe tartozik, amely
jogot a 8/1990. (IV. 23.) AB határozat általános személyiségi jogként fog
fel. Az általános személyiségi jog egyik fontos aspektusa az önrendelke-
zéshez és az önazonossághoz való jog, ebbôl következôen mindenkinek jo-
ga van vérségi jogállását kétségbe vonni és azt felkutatni. Az AB megál-
lapította, hogy a gyermeknek ezt a jogát a vizsgált szabályozás a törvényes
képviselô korlátlan perindítási jogosultsága miatt teljesen elvonta.

7. Az AB megvizsgálta, hogy a támadott jogszabályhelyek közül me-
lyek okozzák az alkotmányellenes helyzetet. A Pp. szabályai önmaguk-
ban nem forrásai az alkotmányellenes helyzetnek. A Csjt. 44. § (1) be-
kezdése alapján azonban az eseti gondnok gyakorlatilag korlátlan perin-
dítási jogosultsággal rendelkezhet, következésképpen az AB e jogszabá-
lyi rendelkezést 1992. március 31-i hatállyal megsemmisítette. Így az
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Országgyûlés haladékot kapott olyan szabályozás kidolgozására, amely
összhangban van a gyermek alkotmányos jogaival.

8. Mivel bebizonyosodott, hogy az indítványozó ügyében alkot-
mányellenes jogszabályt alkalmazott a bíróság, az ügyben hozott bíró-
sági ítéleteket az AB megsemmisítette. A testület kifejtette, hogy az al-
kotmányjogi panaszt a jogorvoslati jelleg különbözteti meg az utólagos
normakontrolltól. A törvényalkotó a jogorvoslás eljárásjogi módjait
nem szabályozta, így azt az egyes ügyekben az AB maga határozza meg.
Mivel az indítványozó további bírói jogorvoslattal nem élhetett és a jog-
erôs ítélet megváltoztatására más mód nem kínálkozott, azt a testület
megsemmisítette, és rendelkezett az anyakönyvi bejegyzés megváltoz-
tatásáról.

Különvélemény

9. A határozathoz Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleményt fûzött,
amelyhez Schmidt Péter is csatlakozott. Szerintük az AB nem helyesen
válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a teendô abban az esetben, ha egy jog-
szabálynak többféle értelmezése lehetséges. A határozat indokolása az
„élô jog” teóriáját fejtette ki (4. pont). Kilényi Géza ezzel szemben azt
hangsúlyozza, hogy a jogalkotást és a jogalkalmazást nem lehet össze-
mosni. Egy jogállamban a törvényhozó akaratát tiszteletben kell tarta-
ni és érvényre kell juttatni. A testület helytelen jogalkalmazás miatt
nem semmisíthet meg egyébként alkotmányos jogszabályokat. Ez
ugyanis a törvényrontó szokásjog elismerését jelentené, ami a magyar
jogrendszerben elfogadhatatlan. Ezért a normakontroll alapjául csak a
Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabályszöveg szolgálhat. Így ha a
jogalkalmazási gyakorlat alkotmányellenes értelmezéssel szembeszegül
a törvénnyel, akkor a jogalkalmazókat az erre a célra rendelkezésre álló
jogi eszközökkel kell rászorítani az alkotmányos értelmezésre.

64/1991. (XII. 17.) AB HATÁROZAT

ABORTUSZ I.

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány is érkezett, amelyek külön-
bözô indokokból a terhességmegszakítás (abortusz) jogi szabályozásának
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alkotmányosságát vonták kétségbe. Ezeket az AB együttesen bírálta el.
Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az abortuszról az 1991-ben hatályban lévô (régi) Eütv. csupán
annyit mondott, hogy arra csak jogszabályban meghatározott esetekben
és rendelkezések szerint van lehetôség. A részletszabályokat a 76/1988.
(XI. 3.) MT rendelet és az annak végrehajtására kiadott 15/1988. (XII.
15.) SZEM rendelet szabályozta.

3. Az indítványozók kifogásolták, hogy az abortuszt rendeleti szinten
szabályozták. Szerintük ez ellentétes az alkotmány 8. § (2) bekezdésé-
vel, melynek értelmében az alapvetô jogokra és kötelezettségekre vo-
natkozó szabályokat törvényben kell megállapítani. Az indítványok
tartalmi szempontból is támadták a rendelkezéseket. Az indítványozók
egy csoportja szerint a jogszabályok alkotmányellenesen, illetve alkot-
mányellenesen tág körben engedik meg az abortuszt. Álláspontjuk sze-
rint az emberélet a fogamzással kezdôdik. Így a magzatra mint teljes
értékû emberi lényre is vonatkozik az alkotmány 54. § (1) bekezdésé-
ben biztosított élethez való jog, valamint az alapjogok lényeges korlá-
tozásának tilalmát kimondó 8. § (2) bekezdés. Álláspontjuk szerint a
szabályozás sérti az alkotmánynak az ember jogképességét biztosító
56. §-át is. Ebbôl az elvi alapból kiindulva az indítványok hivatkoznak
a gyermeki jogokat védô alkotmánybeli rendelkezésekre. Az orvosok és
más egészségügyi dolgozók lelkiismereti és vallásszabadsága (alkot-
mány 60. §) is sérelmet szenved, véli ez az indítványozói csoport, mi-
vel a támadott jogszabályok nem teszik lehetôvé számukra a beavatko-
zás megtagadását.

Az indítványozók másik része egészen más szemszögbôl közelíti meg
a kérdést. Szerintük a terhesség megszakításáról való döntés a nôk lel-
kiismereti ügye, és az ebbe beavatkozó jogszabályok alkotmányellene-
sek. Ezek az indítványok is az alkotmány 54. § (1) bekezdésére alapoz-
zák érvelésüket, viszont az anya emberi méltóságból fakadó döntési jo-
gára hivatkozva. Ennek korlátozása szerintük ellentétes az alkotmány
8. § (2) bekezdésével. Sérelmesnek tartják azt is, hogy bizonyos esetek-
ben a terhességmegszakítás engedélyezését hivatalos vizsgálathoz kötik.
Szerintük ez ellentétes a diszkriminációtilalommal (alkotmány 70/A. §)
és sérti a nôkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszá-
molásáról 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott, az 1982.
évi 10. törvényerejû rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezményt. Az
indítványozók kérték, hogy a támadott rendeletek hatályon kívül helye-
zése esetén állapítson meg az AB mulasztásban megnyilvánuló alkot-

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG / 117

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 117



mányellenességet, mivel e rendeletek nélkül a (régi) Eütv. szövege mi-
att az abortusz minden formája tilos volna.

A határozat

4. Az AB elôször azt vizsgálta, hogy mikor szükséges a törvényi szintû
szabályozás. Megállapította, hogy alapjog tartalmának és garanciáinak
meghatározása csakis törvényben történhet. Azonban az alapjogokkal
való közvetett és távoli összefüggés esetén elegendô a rendeleti szint is.
Ha nem így lenne, mindent törvényben kellene szabályozni. Ebbôl az
következik, hogy mindig csak a konkrét szabályzásról állapítható meg,
hogy törvénybe kell-e foglalni vagy sem. Az AB megvizsgálta, hogy az
abortuszra vonatkozó jogszabályok szoros összefüggésben vannak-e va-
lamilyen alapjoggal. A vizsgálat eredményeképpen a testület arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az abortuszra vonatkozó bármilyen szabályo-
zás magába foglalja a döntést a magzat jogalanyiságáról, és ebbôl követ-
kezôen a magzat élethez való alanyi jogáról. Ezt a kérdést az alkotmány
54. § (1) és 8. § (2) bekezdésére tekintettel csak törvényben lehet ren-
dezni. Ugyanígy szükségszerûen és közvetlenül érinti a szabályozás az
anya önrendelkezési szabadságát, ami szintén törvényi szintû szabályo-
zást igényel. Ennek megfelelôen az AB a támadott rendeleteket és a  (ré-
gi) Eütv. rendeleti szintû jogalkotásra felhatalmazó rendelkezéseit meg-
semmisítette.

5. Az indítványban felvetett tartalmi kérdésekre a testület ebben a ha-
tározatában nem adott választ. Megállapította, hogy a magzat jogala-
nyiságának kérdése az alkotmány értelmezésével nem dönthetô el. Mind
a magzat jogalanyisága, mind annak tagadása összhangban van az alkot-
mánnyal, így a magzat emberi jogi státusának meghatározása az alkot-
mányozó hatalomra vár. Az AB emlékeztetett arra, hogy mikor több év-
százados fejlôdés eredményeként minden ember jogképessé vált, nem
volt feszültség az ember biológiai és jogi fogalma között. Ez csak a ter-
mészettudományok utóbbi évtizedekben lezajlott haladásának követ-
kezménye. A megszületés ma már nem magától értetôdô és természetes
választóvonal a magzati és az „emberi” lét között. Biológiai szempont-
ból az élet a fogantatástól a halálig tartó egységes folyamat. Ez a mag-
zat személyként való felfogását egyre természetesebbé teszi. Másfelôl az
abortusz egyre inkább tömegessé és erkölcsileg semlegessé válik. Ez a
magzat feletti rendelkezés magától értetôdôségét sugallja. Ezért van
szükség az alkotmányozó döntésére a magzat jogalanyisága kérdésében.
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6. E kérdés eldöntéséhez az AB több támpontot is nyújt határozatának
indokolásában. A jogképességgel kapcsolatban megjegyzi, hogy az vég-
letes absztrakció, hiszen a jog bármit jogalannyá nyilváníthat az embe-
ren kívül is. Az ember jogi helyzetét két alapjog különbözteti meg a jo-
gi személyekétôl: az élethez és az emberi méltósághoz való jog. Ez feje-
zi ki az ember érinthetetlen lényegét, szemben a teljesen szabályozás alá
vonható jogi személyekkel. Az emberi méltóság az emberi élettel együtt
járó minôség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, minden emberre
nézve egyenlô. Ezért nem lehet emberi életek között jogilag különbsé-
get tenni. Az AB megállapította azt is, hogy a Ptk. által a magzat szá-
mára biztosított függô jogi helyzet nem ad megoldást az abortusz prob-
lémájára, mert a magzat élethez való jogát nem lehet függôvé tenni
megszületésétôl.

7. Az AB figyelmeztet, hogy semmit nem lehet visszavenni az ember
eddig elért jogi pozíciójából. A jogképesség kiterjesztésére azonban
van lehetôség, de az így nem kerülhet ellentétbe a ma elfogadott jo-
gi emberfogalommal. Ebbôl következik, hogy ha a jogalkotó a joga-
lanyiságot kiterjeszti a születés elôttre, akkor azt a magzat fejlettsé-
gére és minden más tulajdonságára való tekintet nélkül kell elismer-
nie, hisz a jog a jogalanyiság kérdésében a megszületett ember esetén
sem különböztethet. Ez a minden embert megilletô méltóságból kö-
vetkezik.

8. Az indítványozók egy csoportja a rendeletek megsemmisítése eseté-
re kérte a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapí-
tását. Mivel a rendeleteket az AB 1992. december 31-i hatállyal sem-
misítette meg, ezért alkotmányellenes mulasztást nem állapított meg.
Rámutatott a testület arra is, hogy a magzat jogképességérôl való alkot-
mányozói döntés befolyásolja annak megítélését, hogy az abortusz sza-
bályozásának hiánya alkotmánysértô-e.

9. Azt az indítványozói vélekedést, mely szerint alkotmányellenes mu-
lasztást lehet megállapítani, mert nincs biztosítva az egészségügyi dol-
gozók számára az abortusz elvégzésének megtagadása, az AB alaptalan-
nak találta. Szerinte a munkajogi szabályokat figyelembe véve a megta-
gadásra a hatályos szabályozás alapján is van lehetôség. Ráadásul még
akkor is meg lehetne tagadni az utasítás végrehajtását, ha a (régi) Mt.
errôl nem rendelkezne, hiszen az alkotmányos jogok érvényesülésének
útjában munkáltatói utasítás nem állhat. Ellenkezô esetben a bíróság a
megtagadást közvetlenül az alkotmány 60. §-a alapján is jogszerûvé
nyilváníthatná.
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10. Végezetül az AB összefoglalta, hogy a jogalkotónak milyen köte-
lezettségei vannak a terhességmegszakítás jogi szabályozásának kidol-
gozásával kapcsolatban. Eszerint ha az alkotmányozó elismeri a mag-
zat jogalanyiságát, akkor az abortusz csak akkor engedhetô meg, ami-
kor a jog lehetôvé teszi az emberi életek közötti választást, például
amikor az anya életének megmentése érdekében válik szükségessé az
abortusz.

11. Ha viszont a magzat jogalanyiságát nem ismeri el a törvényhozó, ak-
kor a parlamentnek mérlegelnie kell a magzati élet védelmének állami
kötelezettsége és az anya önrendelkezési joga között. Ebben az esetben
a teljes abortusztilalom alkotmányellenes volna, csakúgy, mint annak
korlátlan megengedése. A szabályozásnak tehát egyszerre kell biztosíta-
nia az anya önrendelkezési jogát és megfelelnie az államnak a magzattal
szemben fennálló objektív életvédelmi kötelezettségének. A törvényho-
zás hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy a két szélsôség kö-
zött hol húzódik a határ.

Párhuzamos indokolások

12. A határozathoz több párhuzamos indokolás is készült. Ádám Antal
alkotmánybíró azt hangsúlyozza véleményében, hogy a magzatot akkor
is megilletik bizonyos jogosultságok, ha a törvény nem minôsíti joga-
lanynak. Hangsúlyozza, hogy a magzati lét az emberi élet kialakulásá-
nak kikerülhetetlen szakasza. Szükséges a jogi értelemben vett ember
megszületéséhez, így a magzatnak van joga a megszületéshez. Ez a jog
azonban a hatályos alkotmányi keretek között nem abszolút, hanem
származékos jogosultság, mely nem azonos a jogi értelemben vett em-
ber élethez és méltósághoz való jogával.

13. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos indokolásában emlékez-
tet arra, hogy az államnak az élethez és méltósághoz való jog biztosítá-
sán túlmenôen számos kötelezettsége van a kismamák, illetve a szüle-
tendô gyermekek felé. Az alkotmány több rendelkezést is tartalmaz a
gyermekek és a család védelmét illetôen, és deklarálja a legmagasabb
szintû testi és lelki egészséghez való jogot. Így az állam a megfelelô orvo-
si felvilágosítás és segítségnyújtás megteremtésével szerepet vállalhat a
nem kívánt terhességek megelôzésében, és fokozni kell a család- és gyer-
mekvédelmet. Az alapvetô jogok védelménél az államnak ezeket a kö-
telezettségeket is mérlegelnie kell, és e jogok összhangját a törvényi
szintû szabályozásnak biztosítania kell.
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14. Kilényi Géza alkotmánybíró a törvényalkotás felelôsségére figyel-
meztet a magzat jogalanyiságával kapcsolatos döntésnél. Ugyanis ha a
törvény a jogalanyiságot a fogamzáshoz köti, akkor a magzatnak min-
den védelmet meg kell adni, amely a megszületett embert megilleti. Ez
a szinte teljes abortusztilalom mellett maga után vonja a megterméke-
nyített petesejt beágyazódását akadályozó fogamzásgátló szerek alkal-
mazásának jogellenessé nyilvánítását. Kilényi Géza szerint az emberi
élet jogi kezdetének megállapítása nem lehet természettudományi szak-
kérdés. A jog nem köteles mechanikusan alkalmazkodni a természettu-
dományi vélekedéshez, a jognak ugyanis emellett az egyéb társadalmi
szempontokat is figyelembe kell vennie. Így a jogalkotónak szabadságá-
ban áll a magzati lét különbözô stádiumaiban különbözô védelmet
nyújtani, akkor is, ha e különbségtételnek nincs természettudományos
indoka. Kilényi Géza szerint nincs összeütközés az abortusz engedélye-
zése és a vallás- és lelkiismereti szabadságot deklaráló alkotmánybeli
passzus között, mivel a jog csak lehetôséget biztosít, de senkit nem kö-
telez terhességmegszakításra.

15. Lábady Tamás egyetértett ugyan a határozattal, de az indokolás lé-
nyegi elemeivel nem. Szerinte a megsemmisített rendeletek tartalmilag
is alkotmányellenesek voltak. Véleménye szerint az „ember” normatív
fogalom, mely nem eshet kívül az alkotmány normavilágán, így az al-
kotmányértelmezéssel megállapítható. Kifejtette, hogy a biológiai és a
normatív emberfogalom nem szakadhat el egymástól, ezért a természet-
tudományok megállapításait nem lehet figyelmen kívül hagyni. A mag-
zatnak a születés elôtt nincs és nem is lehet külön jogi státusa, mert a
biológiai kontinuitáshoz képest a születés mesterséges és önkényes nor-
matív határvonal. Az alkotmánybíró hivatkozik arra, hogy az alkot-
mány 54. § (1) bekezdése az emberi életet védi, és nem az anyatesttôl
elvált emberi életet. Az 56. § is azt mondja ki, hogy minden ember jog-
képes. Mivel a magzat is ember, a jogalanyiság kezdete a fogamzás.
Lábady Tamás abból indul ki, hogy az élethez és méltósághoz való jog
az ember érinthetetlen lényege, minden jog forrása és a jog által érint-
hetetlen. Ezért az anya „abortuszjogával” kapcsolatban azt mondja,
hogy még az olyan általánosított jogi értékek, mint az anya önrendelke-
zési joga sem konkurálhat az élethez való joggal. Az emberi élet csak
egy másik ember életével konkurálhat.

16. Zlinszky János sem értett egyet teljes egészében a határozat indoko-
lásával. Kifejtette, hogy a hatályos magyar jogrendszer az anyatesttôl va-
ló elváláshoz köti a jogalanyiságot. A polgári jog például speciális függô
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jogi helyzetet teremt a magzat számára, és a büntetôjog is eltérôen érté-
keli a magzat élete ellen elkövetett cselekményeket és az emberölést.
A magzat jogalanyiságáról való döntés nem lehet elôkérdése az alkotmány-
értelmezésnek, hisz a jogalkotó már döntött: a Ptk. és a Btk. a magzatot
nem tekinti jogalanynak, hanem valamiféle sajátos közjogi jogtárgyként
kezeli. Zlinszky János arra is figyelmeztet, ha a jogalkotás a magzatot is
emberi jogokkal akarná felruházni, akkor azt nagy körültekintéssel kel-
lene megtennie. Figyelembe kell venni az anya és a magzat között fenn-
álló speciális testi kapcsolatot. A két önálló személy viszonyára vonatko-
zó hagyományos jogi rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, hanem
egyedi, törvényi szintû szabályozás szükséges. Az alkotmánybíró felhív-
ja a figyelmet arra, hogy igen veszélyes az anya és a születendô gyermek
között jogviszonyt létesíteni és ily módon adminisztratív eszközökkel
behatolni a családi intim szférába. Megvizsgálta továbbá azt az indítvá-
nyozói álláspontot is, hogy az anyának méltóságából fakadó joga van az
abortuszhoz. Megállapította, hogy az anyának szabad döntési joga van
abban, hogy kíván-e gyermeket. Viszont az anya szabad aktusa révén
megfogant magzat kihordása, megszülése az anya emberi, erkölcsi köte-
lessége. A jogalkotó ezt az erkölcsi kötelességet jogi kötelezettséggé te-
heti, de nem feltétlenül kell azzá tennie. Az államnak azonban vannak
kötelezettségei az emberi, így a magzati élet védelmével kapcsolatban.
A magzat élete emberi élet, ezért nem lehet felette tárgyként, tulajdonként
rendelkezni, így a magzat elvetése vagy megtartása feletti rendelkezés
alanyi jogként a szülôket nem illeti meg. A jogalkotó a kérdéskört tehát
nem rendezheti a magzati élet védelmének teljes feladásával, ez a szabá-
lyozás a hatályos alkotmánnyal sem férne össze. Zlinszky János párhuza-
mos indokolásának végén a jogalkotás és a társadalom felelôsségére em-
lékeztet. Megjelöli azokat a problémákat, amelyek feltétlenül jogi rende-
zést és állami beavatkozást kívánnak.

22/1992. (IV. 10.) AB HATÁROZAT

A HÁZASSÁGKÖTÉSHEZ VALÓ JOG

Az indítvány

1. Egy utólagos normakontrollt kérô indítvány az anyakönyvekrôl és a
névviselésrôl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet egyik rendelke-
zését támadta meg. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.
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2. A kifogásolt rendelkezés szerint a fegyveres erôk, fegyveres testületek,
a tûzoltóság hivatásos, valamint a fegyveres erôk továbbszolgáló állomá-
nyába tartozó házasuló a házasságkötést megelôzô eljárásban az anyakönyv-
vezetô elôtt igazolni köteles azt, hogy az illetékes parancsnok a házasság-
kötéshez engedélyt adott, és az abban megjelölt határidô még nem járt le.

3. Az indítvány szerint a házassághoz való jog az alkotmány erre vonat-
kozó kifejezett rendelkezése hiányában is alapjognak minôsül. Ráadásul
nemzetközi szerzôdések oltalma alatt áll, így gyakorlásának korlátozása
alkotmányellenes.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmánynak a há-
zasság intézménye védelmét biztosító 15. §-a a házasságkötés szabadsá-
gát is garantálja. A házasságkötéshez való jog továbbá az emberi méltó-
sághoz való jogként megfogalmazott általános személyiségi jog része,
így az az alkotmány 54. § (1) bekezdésének védelme alatt áll, a táma-
dott rendelkezés tehát alapvetô jogot korlátoz. Ez pedig az alkotmány
8. § (2) bekezdésére tekintettel csak kényszerítô okkal, az elérni kívánt
céllal arányosan és a lényeges tartalom érintetlenül hagyásával történ-
het. Ennél a korlátozásnál e kritériumok nem teljesülnek, ezért a táma-
dott rendelkezés alkotmányellenes.

5. Az AB kifejtette, hogy e jog korlátozása bizonyos hivatásoknál indo-
kolt lehet. Ez azonban csak úgy lehet alkotmányos, ha egyes hivatások
mellett összeférhetetlenségi okként jelölik meg. Természetesen az így
bevezetett korlátozásnak is meg kell felelnie a 8. § (2) bekezdésének.

6. A támadott rendelkezést az AB 1992. szeptember 30-i hatállyal sem-
misítette meg, a jogalkotó így több mint fél évet kapott, hogy e kérdést
az alkotmányosság elveit szem elôtt tartva újraszabályozza.

34/1992. (VI. 1.) AB HATÁROZAT

NEM VAGYONI KÁR

Az indítvány

1.Az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollt kérô indítvány kap-
csán vizsgálta a nem vagyoni kártérítésre vonatkozó jogi szabályozást.
Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.
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2. A nem vagyoni kártérítésrôl a Ptk. 354. §-a a következôket tartal-
mazta: „A károkozó köteles megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát,
ha a károkozás a károsultnak a társadalmi életben való részvételét vagy
egyébként életét tartósan és súlyosan megnehezíti, illetôleg jogi sze-
mélynek a gazdasági forgalomban való részvételét hátrányosan befolyá-
solja.” A nem vagyoni kártérítés intézményét a polgári jogi szabályozás
alapján a munkajog területén is számos jogszabály tartalmazta.

3. Az indítványozó a Ptk.-nak a „károkozó köteles megtéríteni a káro-
sult nem vagyoni kárát” szövegrészét követô szûkítô rendelkezés alkot-
mányellenessége kimondását és megsemmisítését kérte. Véleménye sze-
rint e szûkítés az alkotmány több paragrafusát is sérti. A nem vagyoni
kártérítés a személyiséget és annak értékeit oltalmazó jogvédelmi esz-
köz, márpedig nem lehet a személyiséget ért sérelmeket kisebb súlyú-
nak tekinteni, mint a vagyoni érdeksérelmeket. Ez a kívánalom szüksé-
gessé teszi, hogy a kártérítési igény érvényesítésének ne legyenek szigo-
rúbb feltételei nem vagyoni személyiségi érdeksérelem esetében, mint
vagyoni károsodásnál. Rámutatott arra is, hogy a jogegyenlôség alkot-
mányos elvével áll ellentétben az a szabályozás, amely a gazdasági for-
galomban részt nem vevô jogi személyeket teljesen elzárja nem vagyo-
ni kárigényük érvényesítésétôl.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor abból indult ki, hogy a polgári jog-
ban fellelhetô személyiségi jogok elválaszthatatlanok az alkotmányos sza-
badságjogoktól. A nem vagyoni kártérítés intézményének szabályozása ne-
héz jogi feladat. A nem vagyoni károknak pénzbeli ellenértékük nincs, így
azok szoros értelemben vett megtérítésérôl nem lehet szó. A pénzbeli kár-
térítés legfeljebb az elszenvedett sérelem hozzávetôleges kiegyensúlyozásá-
ra alkalmas. Így a nem vagyoni kártérítés szabályainak meghatározásában
a jogalkotó nagyfokú szabadsággal rendelkezik. Csupán arra kell figyelni,
hogy a szabályozás ne vezessen személyek közötti megkülönböztetéshez.

5. A testület az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatban kidolgozott „élô
jog” teóriát is felhasználta az eset elbírálásakor. Megállapította, hogy az
általános személyiségvédelem a nem vagyoni kártérítés intézményének
„élô” normatartalmává vált. A jogellenesség alapja nem maga a károko-
zás, hanem a személyhez fûzôdô jog megsértése. Az általános személyi-
ségi jog mint az emberi méltósághoz való jog egyik aspektusa pedig az
alkotmány 54. § (1) bekezdésének védelme alatt áll.
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6. A Ptk. azonban a nem vagyoni kártérítés követelését csak a súlyo-
sabb következményekkel járó esetekben tette lehetôvé. Alkalmazha-
tóságát meghatározott külsô jelekhez kapcsolta, mint az élet tartós és
súlyos megnehezülése. Ez önkényes határvonal és a személyiségvéde-
lem szükségtelen korlátja. Ezzel a jogszabály a személyeket nem ke-
zelte egyenlô méltóságúként, így az alkotmány emberi méltóságot
deklaráló 54. § (1) bekezdésébe ütközött, valamint sértette a diszkri-
mináció tilalmát is (70/A. §). Ezt a diszkriminációt különösen szem-
betûnôvé tette, hogy a nem vagyoni kártérítés intézménye a becsület,
a jó hírnév és az információs önrendelkezési jogok megsértése esetén
szinte alkalmazhatatlan volt. Márpedig a személyiség jogi védelme
jogalkotási úton nem korlátozható csupán bizonyos „súlyosabb” ese-
tekre. A testi épség és egészség joga nem élvezhet nagyobb védelmet,
mint az individuális szabadságjogok vagy az önrendelkezés joga.

7. Jogi személy vonatkozásában a diszkrimináció két nézôpontból is fel-
merül. Egyfelôl alkotmányos indokok hiányában a természetes és jogi
személyek között nem lehet különbséget tenni. Ezt súlyosan sértette a
jogszabály, mert a jogi személyeknek nem tette lehetôvé nem vagyoni
kártérítés követelését, csak akkor, ha a jogi személy a gazdasági forga-
lomban hátrányt szenvedett. Azonban az ilyen hátrány minden esetben
vagyoni kárnak számít. Ha még létezne is e törvényi szabályozás mel-
lett nem vagyoni kár, a törvény akkor is diszkriminatív. A jogi szemé-
lyek közötti különbségtétel ugyanis megvalósult azáltal is, hogy a jog-
alkotó kizárta a nem vagyoni kártérítés érvényesítésének lehetôségébôl
azokat a jogi személyeket, amelyek a gazdasági forgalomban nem vesz-
nek részt. A monopolhelyzetben lévô vállalatok eleve elestek volna et-
tôl a lehetôségtôl, mert esetükben nem lehet bizonyítani a gazdasági
forgalomban elszenvedett hátrányt.

8. Az AB ezzel az esettel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy az
alkotmány 8. § (1) bekezdése értelmében az alapvetô jogok védelme az
állam elsôrendû kötelezettsége. Tehát az államnak meg kell teremtenie
a személyiségvédelem teljes körû jogszabályi feltételeit. Az a szabályo-
zás, amelyik ezt nem teljesíti, alkotmányellenes.

9. Az indítványnak a testület a fenti okok miatt helyt adott. Nem-
csak a Ptk. indítvány által is támadott szövegrészét nyilvánította alkot-
mánysértônek, hanem megsemmisítette a munkajogi jogszabályok nem
vagyoni kártérítés követelhetôségét szûkítô rendelkezéseit is.
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60/1993. (XI. 29.) AB HATÁROZAT

BIZTONSÁGI ÖV KÖTELEZÔ HASZNÁLATA

Az indítvány

1. Ebben a határozatában az Alkotmánybíróság a biztonsági öv hasz-
nálatára való jogszabályi kötelezés alkotmányosságát vizsgálta egy utó-
lagos normakontrollt kérô indítvány kapcsán. Az ügy elôadó bírája
Ádám Antal volt.

2. A biztonsági öv használatáról a közúti közlekedés szabályairól szó-
ló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban
KRESZ) rendelkezik. A rendelet 48. § (5) bekezdése kötelezôvé teszi a
személygépkocsikban a biztonsági öv használatát.

3. Az indítványozó szerint a biztonsági öv használatára való kötelezés
ellentétes az alkotmány szabad mozgást biztosító 58. § (1) bekezdésé-
vel. Sérelmesnek tartja, hogy e szabály nincs tekintettel az egészségügyi
körülményekre, az indítványozó esetében a szívritmus-szabályozó hasz-
nálatára, hiszen e készülék mellett a biztonsági övet nem lehet bekap-
csolni. Az indítvány szerint e rendelkezés az alkotmány 58. § (1) bekez-
désében rögzített alapvetô jogot érinti, így annak rendeleti szintû sza-
bályozása a 8. § (2) bekezdésére való tekintettel alkotmányellenes.

A határozat

4. Az alkotmány a közlekedés szabadságát nem nevesíti, de az AB
megállapította, hogy az indítvány által hivatkozott 58. § (1) bekezdés
ezt is magába foglalja.

5. Döntése meghozatalakor a testület abból a 64/1991. (XII. 17.) AB
határozatban kimondott elvi tételbôl indult ki, amely szerint az állam
kötelezettsége az alapvetô jogokkal kapcsolatban nem merül ki abban,
hogy tartózkodik megsértésüktôl, hanem gondoskodnia kell azok érvé-
nyesülésérôl is. Ezt a célt szolgálja a biztonsági övrôl szóló jogszabályi
rendelkezés. Az állam azonban azok élethez és egészséghez való jogát is
védeni köteles, akiknek éppen a biztonsági öv használata okozhatja e jo-
gok sérelmét.

6. Az AB tehát megvizsgálta, hogy e személyek jogait kellôen védik-e
a jogszabályok. A választ a közúti jármûvezetô egészségi alkalmasságá-
nak megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet tartalmaz-
za. Ez lehetôséget ad arra, hogy gyógyászati segédeszközt használó sze-
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mély számára az életet és egészséget védô egyéb hatósági korlátozást ál-
lapítsanak meg. Erre tekintettel az AB kimondta, hogy az állam objek-
tív életvédelmi kötelezettségének e jogszabályok meghozatalakor eleget
tett, és a szabad mozgáshoz való jogot sem érte sérelem.

7. Az indítvány azon észrevételével sem értett egyet az AB, amely
szerint a rendeleti szintû jogalkotás ebben az esetben nem elegendô.
A KRESZ valóban érinti az alkotmány 58. § (1) bekezdésében meg-
határozott szabad mozgáshoz való jogot. A testület azonban a már hi-
vatkozott 64/1991. (XII. 17.) AB határozatban megállapította, hogy
az alapvetô jogokkal való távoli és közvetett összefüggés esetén ele-
gendô a rendeleti szint is. Mivel az alapvetô jogi garanciákat ebben
az esetben a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény tartal-
mazza, így a vizsgált kérdésben a rendeleti szintû szabályozás is elég-
séges.

1/1994. (I. 7.) AB HATÁROZAT

AZ ÜGYÉSZ ÁLTALÁNOS PERINDÍTÁSI JOGA

Az indítvány

1. Ez az alkotmánybírósági határozat az ügyész polgári peres eljárás-
ban való részvételének alkotmányosságát vizsgálta több, utólagos nor-
makontrollt kérô indítvány alapján. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás
volt.

2. Az ügyésznek a Pp. általános keresetindítási és fellépési jogosultsá-
got biztosított a polgári perekben. Ennek értelmében az ügyész fontos
állami vagy társadalmi érdekbôl a per bármely szakaszában felléphetett
a törvényesség érdekében. A Pp. az ügyésznek lehetôvé tette, hogy pol-
gári perben az elsôfokú ítélet ellen akkor is fellebbezzen, ha az eljárás-
ban addig még nem vett részt. A perrendtartás megengedte, hogy az
ügyész felülvizsgálati kérelemmel élhessen bármilyen polgári ügyben.
Az ügyész fellépési jogosultságával kapcsolatban az Üsz. is tartalmazott
rendelkezéseket.

3. Az indítványok szerint a fenti jogszabályi rendelkezések sértik az
alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság elvét, nem fe-
lelnek meg az 57. § (1) bekezdésben a bíróságokkal szemben támasztott
függetlenség követelményének, valamint összeegyeztethetetlenek a jog-
egyenlôséget hirdetô 70/A. §-sal.
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A határozat

4. Az Alkotmánybíróság döntése meghozatalakor gondosan megvizs-
gálta az ügyészség szerepét hatályos jogrendszerünkben és ennek tör-
téneti kialakulását. Megállapította, hogy az ügyészi részvétel a pol-
gári peres eljárásokban mind a magyar jogban, mind más országok
jogában ismert megoldás. Ennek alkotmányos alapja is van, hiszen az
alkotmány 53. § (3) bekezdése kötelezi az ügyészséget, hogy törvény-
ben meghatározott esetben és módon fellépjen a törvényesség védel-
mében. Így az ügyész részvétele a polgári peres eljárásban önmagában
nem alkotmányellenes. Nincs alkotmányos akadálya az ügyész fellé-
pésének például az önmaga jogainak védelmére képtelen személy
ügyében.

5. Az ügyész általános keresetindítási és fellépési jogosultsága azon-
ban alkotmányosan már aggályos lehet. A fél eljárásjogi értelemben
vett rendelkezési joga az alkotmányos önrendelkezési jog egyik aspek-
tusa. Márpedig az önrendelkezéshez való jog az általános személyiségi
jog része, amit az alkotmány 54. § (1) bekezdése védelemben részesít.
A támadott jogszabályok eredményeképp az is elôfordulhatott, hogy
az ügyész az egyén kifejezett akarata ellenére pert indított. Így az ön-
rendelkezéshez való jog és ezzel együtt az 54. § (1) bekezdésében dek-
larált alapjog lényeges tartalma is sérült. Tehát az ügyész általános ke-
resetindítási és fellépési joga alkotmányellenes, mivel az alkotmány
8. § (2) bekezdése tiltja az alapvetô jogok lényeges tartalmának kor-
látozását.

6. Ez a jogi szabályozás az indítványozók által hivatkozott 57. § (1)
bekezdése alapján is alkotmányellenes. E szakasz biztosítja a független
és pártatlan bírósághoz fordulás jogát. Az AB értelmezése szerint ez ar-
ra jogosít fel, hogy a saját jogát mindenki maga érvényesítse pártatlan
bíróság elôtt. Márpedig minden szabadságjog magában foglalja annak
szabadságát is, hogy az illetô ne éljen a jogával. Mivel az ügyész a jogo-
sult akaratán kívül is pert indíthatott, így az 57. § (1) bekezdése is sé-
relmet szenvedett.

7. Az AB álláspontja szerint a szabályozás sértette a jogállamiság al-
kotmányos elvét is. A testület szerint a polgár perbeli rendelkezési jo-
gának és ezzel az önrendelkezés alkotmányos jogának sérelme a jogálla-
miság elvével összeegyeztethetetlen, így az alkotmányellenesség a 2. §
(1) bekezdése alapján is megállapítható volt.

az ügyész 

részvételének

alapja polgári 

perekben

perbeli 

önrendelkezési

jog

a szabadságjogok

negatív tartalma

a polgári 

per elvei és a 

jogállamiság

128 / AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 128



75/1995. (XII. 21.) AB HATÁROZAT

A TESTI INTEGRITÁSHOZ VALÓ JOG

Az indítvány

1. Egy magánszemély alkotmányjogi panasszal fordult az Alkot-
mánybírósághoz, mert szerinte alkotmányellenesen kötelezték vérvétel-
re abban az apasági perben, amelyben tanúként vett részt. Az ügy elôa-
dó bírája Lábady Tamás volt.

2. A sérelmezett intézkedés a Pp. 300. §-án alapult, amely a vérvé-
tel tûrésére a feleken kívül egyéb érdekelteket is kötelezett. Ellenkezô
esetben a kötelezett a tanúkkal szemben alkalmazható, a Pp. 185. §-
ában meghatározott szankciókra számíthatott.

3. Az indítványozó szerint sérülnek a személyiségi jogok azzal, hogy
a perben félként nem szereplô, kívülálló tanúkkal szemben is alkalmaz-
hatók e szabályok. Így sérül az alkotmány 54. § (1) bekezdésében védett
emberi méltósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jogot biztosító
57. § (5) bekezdés is. Ezért az indítványozó kérte a Pp. 300. §-ának
megsemmisítését és az ezen alapuló, ügyében hozott bírósági határozat
végrehajtásának felfüggesztését.

A határozat

4. Az AB elôször azt vizsgálta, hogy a támadott rendelkezés a jog-
gyakorlatban milyen tartalommal él. A testület kiindulópontja itt is az
57/1991. (XI. 8.) AB határozatban kifejtett „élô jog” teória volt. Esze-
rint a jogszabályok vizsgálatánál azt a tartalmat kell figyelembe venni,
amelyet a joggyakorlat tulajdonít az adott normának. Ebben az esetben
bebizonyosodott, hogy az indítványozó ügyében hozott bírósági döntés
megfelel az állandó és egységes bírói gyakorlatnak, vagyis a bíróságok a
Pp. 300. §-a alapján apasági perekben vérvizsgálatra szokták kötelezni
a tanúkat. A támadott rendelkezést az AB ennek tükrében vizsgálta.

5. A Pp.-nek az apasági perre vonatkozó szabályait átvizsgálva az AB
megállapította, hogy a tanúk vérvizsgálatra kötelezése alkotmányossági
problémákat vet fel. Az apaság megállapítása iránti perben a keresetet
az apa ellen kell megindítani. Azonban a tanú vérvizsgálatra kötelezé-
sével arra irányul a bizonyítás, hogy a tanú a gyermek apja-e. Ebben az
esetben tehát a tanú apasága kérdésében anélkül folyik bizonyítás, hogy
ôt alperesi pozícióba helyeznék. A bíróság a tanút olyan helyzetbe hoz-
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za, mintha alperese lenne a pernek, miközben az alperest megilletô el-
járásjogi garanciák hiányoznak. Ez sérti a tanú önrendelkezési jogát és
cselekvési autonómiáját. A testület már a 8/1990. (IV. 23.) AB határo-
zatban kifejtette, hogy az önrendelkezéshez való jog az alkotmány 54. §
(1) bekezdésében védett emberi méltósághoz való jog része, így tehát
egy alkotmányos alapjog szenvedett sérelmet.

6. Az AB megállapította az indítvány által hivatkozott 57. § (1) be-
kezdésének megsértését is. A bíróság elôtti egyenlôség s ezen belül a
perbeli pozíciók egyenjogúságának elve ugyanis sérelmet szenved azál-
tal, hogy a tanúra kiterjesztik az alperes kötelezettségeit, miközben az
alperesi minôséggel együtt járó eljárási jogosultságok nem illetik meg.

7. Az alanyi jogok és kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárás-
jogi garanciák a jogbiztonság alkotmányos elvébôl következnek. A pol-
gári peres eljárásban a fél és a tôle különbözô tanú pontos eljárásjogi
meghatározása, jogaik és kötelezettségeik meghatározottsága alkotmá-
nyos követelmény. A támadott rendelkezés alapján a bíróság a tanút al-
peresként kezeli, anélkül, hogy az az alperes jogállásában lenne, ez pe-
dig ellentétes az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság
elvével.

8. Az AB emlékeztetett arra, hogy alkotmányos alapjog korlátozható,
a korlátozás azonban az alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján nem vo-
natkozhat annak lényeges tartalmára. A korlátozás alkotmányos, ha azt
más alapvetô jog vagy szabadság védelme szükségessé teszi és az elérni
kívánt céllal arányos. A testület megállapította az 57/1991. (XI. 8.)
AB határozat alapján, hogy a gyermek emberi méltósághoz való jogá-
nak része a vérségi származás kiderítésének joga. A bíróságok a gyer-
mek jogának védelme érdekében kötelezték a tanúkat is a vérvizsgálat
tûrésére. Ehhez a törvényi felhatalmazást a Pp. 300. §-a által használt
„egyéb érdekelt” kifejezés tág értelmezésében találták meg. A törvény
és a bíróságok tehát valóban egy alapvetô alkotmányos érdeket kíván-
nak érvényre juttatni, azonban e cél eléréséhez nem feltétlenül van
szükség a tanúk alapvetô jogainak korlátozására. A törvényhozásnak
számos lehetôsége van arra, hogy ezt elkerülje. Erre az esetre bevezet-
heti a keresetkiterjesztés, az alperesi pertársaság vagy a kényszerû bea-
vatkozás jogintézményét is.

9. A támadott törvényhely tehát szükségtelen korlátozása a tanú alap-
vetô jogainak, és ezért az AB alkotmányellenesnek ítélte. Az elôzô pont-
ban vázolt alkotmányos érdek és a jogbiztonság követelménye szem
elôtt tartása a testületet arra sarkallta, hogy a támadott rendelkezést ne
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azonnali hatállyal semmisítse meg. Így a jogalkotónak 1996. december
31-ig maradt ideje, hogy a kérdést az alkotmánnyal összhangban szabá-
lyozza. Az indítványozó ügyében hozott bírósági határozat végrehajtá-
sát azonban az AB – erre vonatkozó hatásköre hiányában – nem függesz-
tette fel.

Különvélemény

10. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleményében kifejtet-
te, hogy valamely per eldöntéséhez szükséges bizonyítás során felmerül-
hetnek olyan tények, amelyek kívülállókkal kapcsolatban a jövôben in-
dítható polgári, büntetô- vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgálhatnak.
Ebbôl azonban nem következik, hogy ilyen esetekben a nem félként
közremûködésre kötelezett személlyel szemben folytatna eljárást a bíró-
ság. A bíróság döntésének nem lehet korlátja, hogy a szükséges tények
feltárása során más eljárásra okot adó körülményekre is fény derülhet.
Nem következik az alkotmányból, hogy a bizonyítási eljárásban részvé-
telre kötelezettnek pusztán emiatt a fél jogaihoz hasonló jogokat kelle-
ne biztosítani, az indítványt tehát el kellett volna utasítani.

48/1998. (XI. 23.) AB HATÁROZAT

ABORTUSZ II.

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több, az abortusz hatályos jogi szabályo-
zásának alkotmányosságát kétségbe vonó indítvány érkezett. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A testület az abortuszt érintô alkotmányossági kérdésekkel a
64/1991. (XII. 17.) AB határozatban már foglalkozott, megsemmisítve
az akkori rendeleti szintû szabályozást. A törvényhozás akkor egy év ha-
ladékot kapott az alkotmánnyal összhangban lévô szabályozás kidolgo-
zására. Így született meg a magzati élet védelmérôl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban Törvény). Ez a terhességmegszakítást
több indok alapján lehetôvé teszi. Az egyik lehetséges indok az állapo-
tos nô súlyos válsághelyzete. A súlyos válsághelyzet fogalmát a Törvény
a következôképpen határozta meg: „Súlyos válsághelyzet az, amely tes-
ti vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz, és
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ez által veszélyezteti a magzat egészséges fejlôdését.” Ennek fennállását
az állapotos nô a kérôlap aláírásával igazolja. E szabályt a Törvény vég-
rehajtására kiadott 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet (a továbbiakban
Rendelet) a következôképpen konkretizálja: „A feltétel fennállását a ter-
hessége megszakítását kérô nô nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat
tartalmával, illetôleg valódiságával kapcsolatban a munkatársnak mér-
legelési joga nincs.” A munkatárs itt a Családvédelmi Szolgálat munka-
társát jelenti.

3. Az indítványozók a fenti szabályozást azért tartják alkotmányelle-
nesnek, mert szerintük az a nô súlyos válsághelyzetére való hivatkozás-
sal korlátlanul teszi lehetôvé az abortuszt. Több indítványozó úgy véli,
hogy az egész Törvény alkotmányellenes, mivel nem foglal állást a mag-
zat jogalanyiságával kapcsolatban. Egy indítvány azt is kérte, hogy az
AB állapítsa meg: a magzat ember-e. Az indítványozók az alkotmány
számos rendelkezésére hivatkoznak: az élethez és méltósághoz való jog-
ra [54. § (1) bekezdés], az állam alapjogvédelmi kötelezettségére [8. §
(1) bekezdés], a várandós anyák védelmének kötelezettségére [66. § (2)
bekezdés], a testi és lelki egészséghez való jogra (70/D. §) és a szociális
biztonsághoz való jogra (70/E. §). Szerintük a törvényhozás az alkot-
mánybírósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.

A határozat

4. Az AB az indítványok és az alkotmánybírósági döntés tükrében
megvizsgálta az abortuszra vonatkozó jogszabályokat. Megállapította,
hogy a jogalkotó ezúttal eleget tett a szabályozás formai követelménye-
inek. Az alapvetô jogokra vonatkozó lényeges kérdéseket a Törvény ren-
dezi, sôt választ ad a magzat jogalanyiságának kérdésére is, ugyanis
implicite azt juttatja kifejezésre, hogy a magzat jogilag nem ember. Az
AB ismételten leszögezte, hogy hatáskörének hiánya miatt a magzat
jogalanyiságáról ô maga nem dönthet, így az erre irányuló indítványt
elutasította.

5. A magzat jogalanyiságának a tagadása azonban nem jelenti azt, véli
az AB, hogy az államnak ne volnának kötelezettségei a magzati élet vé-
delmével kapcsolatosan. Az alkotmánynak a indítványozók által is hi-
vatkozott rendelkezéseibôl következik ugyanis, hogy az állam nem csu-
pán az egyes individuumok életét, hanem általában az emberi életet is
védeni köteles. Ez az objektív életvédelmi kötelezettség az emberi élet
egy korai létezési stádiumára, a magzati életre is kiterjed.
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6. Ezért az indok nélküli, teljesen szabad abortusz lehetôsége még ak-
kor is alkotmányellenes, ha a magzat jogalanyiságát nem ismeri el a tör-
vényhozó. Az AB ezt figyelembe véve vizsgálta meg a jogszabályok tar-
talmának alkotmányosságát. Megállapította, hogy a várandós nô súlyos
válsághelyzete elviekben alapot adhat az abortuszra. A súlyos válság-
helyzetnek a Törvénybe foglalt definíciójával kapcsolatban azonban fel-
merültek alkotmányossági problémák. A meghatározás az AB szerint
súlyos ellentmondásokkal terhelt. A Törvény szövege szerint ugyanis a
nô testi, lelki megrendülése és társadalmi ellehetetlenülése csak akkor
minôsül súlyos válsághelyzetnek, ha veszélyezteti a magzat egészséges
fejlôdését. Az ellentmondás abban rejlik, hogy a súlyos válsághelyzet fo-
galmán keresztül kellene feloldani az anya önrendelkezési joga és a mag-
zati élet védelmére vonatkozó állami kötelezettség között feszülô konf-
liktust. E kollízió kezelése az állam alkotmányos kötelessége. A jogsza-
bályi megoldás ezt azért nem teszi lehetôvé, mert oksági kapcsolatba
helyezi a nô válsághelyzetét és a magzat fejlôdését. Márpedig e két
szempontot egymással szemben kellene mérlegelni. A definíció szövege
az oksági kapcsolat miatt értelmezési problémákat is felvet, ugyanis
szinte lehetetlen megállapítani, hogy az anya társadalmi ellehetetlenü-
lése mikor veszélyezteti a magzat egészséges fejlôdését. Ez a norma tet-
szôleges értelmezéséhez és így jogbizonytalansághoz vezethet. Ezért a
súlyos válsághelyzet Törvény-beli meghatározása sérti a jogállamiság el-
vét [alkotmány 2. § (1)], és a magzati élet védelmét sem segíti elô.

7. A definíció alapján tehát a magzati élet kiszolgáltatottá válhat.
A Rendeletnek a súlyos válsághelyzet igazolásával kapcsolatos szabálya
az alkotmányossági problémát tovább súlyosbítja, a nô súlyos válság-
helyzetre vonatkozó nyilatkozata ugyanis nem vizsgálható. Bár az alkot-
mány a nô önrendelkezési joga és az állam életvédelmi kötelezettsége
közötti egyensúly megteremtését követeli meg, a jogszabályok gyakor-
latilag korlátlan lehetôséget biztosítottak az abortuszra a terhesség elsô
tizenkét hetében.

8. Az AB megvizsgálta, hogy a Törvény tartalmaz-e a magzati életet védô
olyan rendelkezéseket, amelyek az abortusz e gyakorlatilag korlátlan lehe-
tôségét ellensúlyoznák. Megállapította, hogy a Törvény megoldásai nem
elégségesek, így az állam objektív életvédelmi kötelezettségének nem tett
eleget, amikor nem részesítette megfelelô védelemben a magzati életet.

9. Górcsô alá került a támadott jogszabályok és a Btk. kapcsolata is.
A Btk. magzatelhajtás néven ugyanis bûncselekménnyé nyilvánította az
abortuszt. Azonban a jogszabály által lehetôvé tett terhességmegszakí-
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tás nem lehet bûncselekmény, mivel hiányzik a jogellenesség. Azzal,
hogy az állapotos nô nyilatkozatán múlik az abortusz, a támadott jog-
szabályok a jogellenességet kizáró ok megállapítását arra a személyre
bízták, aki a törvényben meghatározott büntetendô magatartást el kí-
vánja követni. Márpedig a jogbiztonság megköveteli, hogy a büntethe-
tôséget kizáró körülmények bizonyíthatók legyenek, és azok fennállását
bíróságnak vagy más hatóságnak kell megállapítania. Mivel a jogszabá-
lyok lemondanak e körülmények vizsgálatáról, ismételten megállapít-
ható a jogállamiság sérelme [alkotmány 2. § (1) bekezdés]. Az AB rá-
mutatott arra, hogy a büntetôjogi eszközök alkalmazása a magzati élet
védelmének egyik, bár alkotmányosan nem kötelezô eszköze.

10. A fenti vizsgálódás eredményeképp a testület úgy határozott, hogy
a súlyos válsághelyzet Törvény-beli definícióját és a Rendelet súlyos vál-
sághelyzet igazolására vonatkozó szabályát megsemmisíti. Így a súlyos
válsághelyzet intézménye meghatározás nélkül maradt a Törvényben.
Az AB rámutatott arra, hogy a jogalkotónak számos lehetôsége van a
szabályozás alkotmányosságának megteremtésére. Például ellenôrizhe-
tôvé teheti a súlyos válsághelyzetre hivatkozó nô nyilatkozatát, de meg-
teheti azt is, hogy új intézkedések bevezetése mellett továbbra is le-
mond errôl. A lényeg, hogy az államnak eleget kell tennie intézmény-
védelmi kötelezettségének, és nem teheti teljesen kiszolgáltatottá a
magzati életet. Az AB az alkotmányellenes jogszabályhelyeket 2000.
június 30-i hatállyal semmisítette meg, ugyanis nemcsak a megfelelô
jogi szabályozás kidolgozására, hanem az azok végrehajtásához szüksé-
ges feltételek megteremtésére is elég idôt kívánt hagyni a törvényhozó-
nak.

Különvélemények és párhuzamos indokolások

11. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleményében az egész határo-
zat koncepcióját elveti. Megismétli azt az elsô alkotmánybírósági döntés-
hez csatolt különvéleményében megfogalmazott gondolatmenetet, mely
szerint a magzat az alkotmány értelmében jogalanynak tekintendô, így
az életét abszolút védelem illeti meg. Szerinte az alkotmány 54. § (1)
bekezdése nem értelmezhetô úgy, hogy az embernek megszületésétôl
van jogképessége. Az alkotmány szövegében a veleszületett szó annyit
jelent, hogy az élethez való jog az ember létébôl származik,
„velekeletkezett”. Így helyt kellett volna adni a Törvény egésze meg-
semmisítését kérô indítványoknak, és meg kellett volna állapítani a
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magzat jogalanyiságát. Az alkotmánybíró úgy véli, ha el is fogadjuk a
határozat elvi koncepcióját, mely szerint a magzat nem jogalany, akkor
is elégtelen az állam objektív életvédelmi kötelezettségébôl levezetett
védelmi szint. Szerinte az államnak az abortusz folyamatos felszámolá-
sára kellene törekednie e kötelességébôl kifolyólag. Csak az erre törek-
vô jogszabályok felelnek meg az alkotmánynak.

12. Lábady Tamással ellentétben Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró
egyetértett a határozat elvi megállapításaival. Különvéleményében azt
kifogásolja, hogy az AB a súlyos válsághelyzet meghatározásának meg-
semmisítésével egyidejûleg nem vette ki azt a terhességmegszakítás in-
dokai közül. Tersztyánszky Ödön emlékeztet rá, hogy az AB az egyes
jogszabályhelyeket és jogintézményeket sosem önmagukban, hanem az
egész jogszabály összefüggésrendszerébe ágyazva vizsgálja. Itt is e logi-
kát kellett volna követni, és a súlyos válsághelyzetet mint a terhesség-
megszakítás indokát meg kellett volna semmisíteni.

13. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolásában azt emeli
ki, hogy az alkotmány a határozatban hivatkozott szakaszokon kívül
számos rendelkezést tartalmaz, amely az állam életvédelmi kötelezettsé-
gét erôsíti, illetve kiegészíti. Az alaptörvény kimondja többek között a
család intézményének védelmét (15. §), az ifjúság érdekeinek védelmét
(16. §), az anyák támogatását és védelmét [66. § (2) bekezdés], a gyer-
mek egészséges fejlôdésének elôsegítését [67. § (1) bekezdés]. Ádám
Antal hangsúlyozza, hogy a jogalkotónak figyelembe kell vennie az al-
kotmány egészébôl fakadó értékrendszert.

14. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolásában arra mutat
rá, hogy a többségi állásponttól eltérôen a törvényalkotó alkotmányosan
nem állapíthatta volna meg a magzat jogalanyiságát. Szerinte az alkot-
mány 54. § (1) bekezdése az élethez való jogot a megszületéshez köti.
Holló András megvizsgálta azt a kérdést, mi a helyzet akkor, ha egy tör-
vény az alkotmány rendelkezését kiegészítô normát tartalmaz. Szerinte
ez az alkotmányozó hatáskörének elvonását jelenti, és mint ilyen, alkot-
mányellenes. Az AB tehát hatáskörrel rendelkezik az ilyen törvényi ren-
delkezés megsemmisítésére. A magzat jogalanyiságát az Országgyûlés
csak mint alkotmányozó hatalom mondhatná ki az erre vonatkozó eljá-
rási szabályok megtartásával.

15. A továbbiakban az alkotmánybíró áttekintette, milyen lehetôségei
vannak a jogalkotásnak a határozatban megállapított alkotmányellenes-
ség megszüntetésére. A határozatban felvázolt két út közül csak az egyi-
ket tartotta járhatónak. Szerinte a súlyos válsághelyzetre hivatkozó nô
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nyilatkozatának vizsgálata súlyosan sértené az önrendelkezéshez és a
magánszférához való jogát. Az abortusz mellett döntô nô ugyanis olyan
súlyos magánéleti problémákkal küszködhet, amelyeket nem lehet ob-
jektíven megítélni, és kiteregetésük a legintimebb szférába való beha-
tolást jelenti. Ezért az államnak a határozatban kifejtett második utat
kell követnie: a magzati élet védelme érdekében új jogintézményeket
kell bevezetni, és a terhes nô megsegítésére hivatott intézményi hálóza-
tot kell fejleszteni. Ezzel egyidejûleg lehet erôsíteni a magzati élet vé-
delmét és hozzásegíteni a várandós nôt önrendelkezési jogának felelôs
gyakorlásához.

36/2000. (X. 27.) AB HATÁROZAT

EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉS

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírsághoz több indítvány is érkezett, amely az egész-
ségügyi önrendelkezési jog hatályos szabályozásának alkotmányosságát
vonta kétségbe. Az indítványokat az AB együttesen bírálta el. Az ügy
elôadó bírája Holló András volt.

2. Az Eütv. kiindulópontja a betegek önrendelkezési jogának biztosí-
tása. A törvény rendelkezik a betegek tájékoztatáshoz való jogáról, és a
beavatkozásokat rendszerint a beteg beleegyezéséhez köti. Ennek meg-
felelôen a törvény lehetôvé teszi az ellátás visszautasítását is, bár élet-
mentô és életfenntartó kezeléseknél erre csak szigorú feltételek mellett
van mód. A törvény a cselekvôképtelenek és korlátozottan cselekvôké-
pesek önrendelkezési jogát szigorúbb határok közé szorította. Az ilyen
betegek nem utasíthatják vissza az olyan beavatkozásokat, amelyek el-
maradása súlyos vagy maradandó károsodást okozna. Ha életfenntartó
vagy életmentô kezeléshez nem járulnak hozzá, akkor beleegyezésüket a
bíróság pótolhatja. Az Eütv.-ben helyet kaptak a pszichiátriai betegek-
re vonatkozó szabályok is. Velük szemben a törvény számos korlátozó és
kényszerítô intézkedés alkalmazását teszi lehetôvé arra az esetre, ha ön-
magukat vagy másokat veszélyeztetnék. A törvény értelmében a bíróság
a pszichiátriai betegeket nem peres eljárásban intézeti gyógykezelésre
kötelezheti.

3. Az indítványok alkotmányellenesen szûknek tartották a cselekvô-
képtelenek és korlátozottan cselekvôképesek egészségügyi önrendelke-
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zésének törvény által meghatározott terjedelmét. Az indítványozók
egyike rámutatott arra is, hogy az Eütv. a Ptk.-hoz képest szigorúbb
szabályokat állapít meg a nem teljesen cselekvôképes személyek jognyi-
latkozataival szemben. Az indítványok támadták a pszichiátriai betegek-
re vonatkozó szabályokat is. Ezzel kapcsolatban az egyik indítványozó
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérte.
Kifogásolta, hogy a törvény nem definiálja pontosan a pszichiátriai be-
tegek jogai korlátozásának módjait és eseteit, így nem zárja ki az olyan
eszközök alkalmazását sem, amelyek összeegyeztethetetlenek az alapve-
tô jogokkal. Sérelmesnek tartotta továbbá, hogy a beteg egyaránt meg-
fosztható személyes szabadságától veszélyeztetô és közvetlen veszélyez-
tetô magatartása miatt. Kifogás érte azt a rendelkezést is, amely a pszi-
chiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos bírósági ügyekre nem
peres eljárást írt elô. Az indítványozó szerint ez a betegek hátrányos
megkülönböztetését jelenti, mert hiányoznak a peres eljárás garanciái.
Az indítványok az alkotmány több szakaszára is hivatkoznak: az embe-
ri méltósághoz való jogra [54. § (1) bekezdés], a diszkriminációtilalom-
ra (70/A. §), a megalázó bánásmód tilalmára [54. § (2) bekezdés], a sze-
mélyes szabadsághoz való jogra [55. § (1) bekezdés], az egészséghez va-
ló jogra [70/D. § (1) bekezdés], valamint az állam alapjogvédelmi köte-
lezettségére [8. § (1) bekezdés].

A határozat

4. Az AB megvizsgálta, hogy a csökkent belátási képesség indokolhat-
ja-e az önrendelkezési jog korlátozását. Más jogszabályok a korlátozot-
tan cselekvôképes személyek számára az élet tág területén teszik lehetô-
vé, hogy nyilatkozataikkal befolyásolják jogviszonyaikat. Különösen a
polgári jog területén találkozhatunk a különbözô életviszonyoknak
megfelelô, igen differenciált szabályozással. Így a csökkent belátási ké-
pességgel rendelkezôk számára a lehetô legnagyobb mértékben biztosí-
tanak beleszólást saját életükbe. Az AB, miután meggyôzôdött arról,
hogy lehetséges a korlátozottan cselekvôképesek számára beleszólást
biztosítani jogviszonyaikba, alkotmányellenesnek találta az Eütv. korlá-
tozásait. Rámutatott, hogy az orvosi jog területén sem lehet a korláto-
zottan cselekvôképesek önrendelkezési jogát teljesen elvonni, mert az az
önrendelkezés jogának szükségtelen és aránytalan korlátozása. Itt is a
polgári jog megoldásaihoz hasonló differenciált szabályozás szükséges.
Ezért az AB 2001. december 31-i hatállyal megsemmisítette a korláto-
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zottan cselekvôképesek önrendelkezési jogát elvonó rendelkezéseket,
így a törvényhozónak elegendô idô áll rendelkezésére a teljesen cselekvô-
képesnek nem minôsülô betegekre vonatkozó új szabályok megalkotására.

A pszichiátriai betegek személyes szabadságának korlátozása nem va-
lósíthat meg kínzást vagy kegyetlen, megalázó bánásmódot. Ezen túl a
szabadságkorlátozásnak meg kell felelnie a szükségesség és arányosság
követelményének. Az Eütv. a pszichiátriai betegek gyógykezelése során
alkalmazható korlátozó vagy kényszerítô intézkedésekkel kapcsolatban
az arányosság követelményét csak elvont módon fogalmazta meg, de
nem tartalmazott további szabályokat a jogkorlátozás módozatairól,
ezért e rendelkezések nem zárták ki az önkényes jogalkalmazás lehetô-
ségét. Az AB tehát mulasztás megállapítása mellett arra kötelezte a par-
lamentet, hogy pontosan határozza meg a jogkorlátozó módszerek és el-
járások alkalmazásának feltételeit.

5. Az AB határozatában leszögezte, hogy mások életének és testi épségé-
nek védelme szükség esetén megengedett korlátja lehet a betegek önren-
delkezési jogának. Nem alkotmányellenes tehát a törvény azon rendelke-
zése, amely alapján nincs szükség a beteg beleegyezésére, ha a beavatko-
zás elmaradása mások életét és testi épségét súlyosan veszélyezteti.

A testület nem tartotta alkotmánysértônek, hogy a nem teljesen cse-
lekvôképes beteg helyett a döntési jogot gyakorló személy beleegyezési
joga csak az invazív beavatkozásokra terjed ki. Az indokolás szerint a
határvonal nem az, amit az indítványozó állít (invazív és nem invazív
beavatkozások). A határvonal a beteg érdekei mentén húzódik, mivel a
törvény szerint a beteg egészségi állapotára hivatkozva – az életfenntar-
tó kezelés visszautasítása kivételével – az orvosok figyelmen kívül hagy-
hatják a helyettes döntéshozó rendelkezését.

6. Az egyik indítványozó a pszichiátriai betegekre vonatkozó szabályo-
kat leginkább azért támadta, mert azok szerinte diszkriminatívak. En-
nek kapcsán az AB emlékeztetett arra, hogy a diszkriminációtilalom lé-
nyege, hogy a jog mindenkit azonos méltóságú személyként köteles ke-
zelni. A pszichiátriai betegek esetében az általánostól eltérô szabályozás
kialakításának ésszerû indokai vannak, ráadásul a törvényalkotó igyeke-
zett többletgaranciákat beiktatni az ilyen betegek esetében. Így semmi-
képpen nem állítható, hogy a törvény a betegeket nem kezeli egyenlô
méltóságú személyként.

7. Nem találta alkotmányellenesnek az AB a pszichiátriai betegek
gyógykezelésével kapcsolatban a nem peres bírói eljárást. Bebizonyoso-
dott, hogy ezeknél az eseteknél a rövid határidôk és az eljárásban felme-

mások életének,

testi épségének

védelme

nem diszkrimi-

natívak a pszichi-

átriai betegekre

vonatkozó speciá-

lis szabályok

a nem peres 

eljárás garanciális

jellege

138 / AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 138



rülô szenzitív adatok miatt indokolt a nem peres eljárás. Az AB egyéb-
ként sem osztotta azt az észrevételt, mely szerint a nem peres eljárásnak
nincs kellô garanciális jellege.

Különvélemények

8. Bagi István alkotmánybíró különvéleményében nem értett egyet a
határozat megsemmisítô rendelkezéseivel. Szerinte az alkotmányból
nem vezethetô le, hogy a korlátozottan cselekvôképes és a teljesen cse-
lekvôképtelen személyekre eltérô szabályozást kellene alkotni az orvosi
jog területén is. A tudománynak kell döntenie abban a kérdésben, hogy
a beteg mikor van olyan állapotban, hogy megérti a tájékoztatást és
mérlegelni is tud. Ez következik az alkotmánynak a tudományok sza-
badságát kimondó 70/G. §-ából is. Szerinte az orvosi önkény veszélye
sem áll fenn, mert a szakmai, etikai és egyéb szabályok elégséges garan-
ciát jelentenek.

9. Hasonló véleményen van Tersztyánszkyné Vasadi Éva. Szerinte
is indokolt lehet a korlátozottan cselekvôképesekre vonatkozóan szi-
gorúbb rendelkezéseket hozni a polgári jogban megszokottnál. Az al-
kotmánybíró nem értett egyet a többségi vélemény azon megállapí-
tásával, mely szerint a pszichiátriai betegekkel szemben alkalmazott
kényszerintézkedések kapcsán részletesebb szabályozásra van szük-
ség. Az orvos szakmai szabályok elégséges garanciákat tartalmaznak,
és azokat nem szükséges törvényi szintre emelni. Sôt a részletes jog-
szabályi rendelkezések veszélyesek is lehetnek, mert ellehetetleníthe-
tik a személyre szabott orvosi kezelést és elbizonytalaníthatják a gyó-
gyítást.

10. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleményében ezzel szemben
kifejti, hogy nem tartja elégségesnek a korlátozottan cselekvôképesek
önrendelkezési jogát korlátozó jogszabályhelyek megsemmisítését. Sze-
rinte mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet kellett volna
megállapítani. Itt ugyanis olyan jellegû garanciális szabályokra van
szükség, amilyeneket a polgári jog tartalmaz a teljesen cselekvôképes-
nek nem minôsülô személyek jogai védelmében és önrendelkezési joguk
lehetô legteljesebb kiteljesítésére.

11. A határozathoz Németh János is különvéleményt fûzött, melyhez
Erdei Árpád is csatlakozott. Tersztyánszkynéhoz hasonlóan ôk sem ér-
tettek egyet azzal, hogy az AB a pszichiátriai betegekkel szemben alkal-
mazható kényszerintézkedésekkel kapcsolatban mulasztásban megnyil-
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vánuló alkotmányellenességet állapított meg. Bár a törvény szerintük is
általánosan fogalmaz, de rengeteg szabályt tartalmaz a kényszerítô esz-
közök megfelelô használatának garantálására, és e rendelkezések összes-
sége kellô biztosítékot ad arra, hogy az emberi méltósághoz való jog
nem szenved aránytalan korlátozást.

37/2000. (X. 31.) AB HATÁROZAT

DOHÁNYREKLÁM

Az indítvány

1. Egy indítványozó azzal a kéréssel fordult az Alkotmánybírósághoz,
hogy mondja ki a dohánytermékek reklámozását lehetôvé tevô törvényi
rendelkezés alkotmányellenességét. Az ügy elôadó bírája Kukorelli Ist-
ván volt.

2. Az indítvány a gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 12. § (1) bekezdésének a dohányreklámról szóló – külö-
nösen a gyermekek védelmében megfogalmazott – megszorító rendel-
kezése ellen irányult.

3. Az indítványozó úgy vélte, hogy az alkotmánnyal csak a dohányrek-
lámok teljes tilalma egyeztethetô össze. Érvelésének alátámasztására hi-
vatkozott az egészséges környezethez való jogra (alkotmány 18. §) és a
legmagasabb szintû testi és lelki egészség jogára (alkotmány 70/D. §).

A határozat

4. A dohányreklám, mint minden kereskedelmi reklám, az AB állan-
dó joggyakorlata szerint az alkotmány véleményszabadságot kimondó
61. § (1) bekezdésének védelme alatt áll. A kereskedelmi jellegû in-
formációk közzététele esetében azonban szélesebb körû állami beavat-
kozás lehetséges, mivel a reklámok elsôdleges célja nem az egyéni ön-
kifejezés, a személyiség szabad kibontakoztatása, hanem sokkal in-
kább valamely áru értékesítésének, megismertetésének elômozdítása.
A fogyasztói jogok védelme például indokolttá teheti a megtévesztô
reklámokkal szembeni állami fellépést, a dohánytermékek esetében
pedig, amelyek kétségtelenül károsak az egészségre, a fogyasztók,
ezen belül elsôsorban a gyermekek védelme igazolhatja a reklámkor-
látozást.

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

a reklám 

korlátozhatósága

140 / AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 140



5. Az egészséges környezethez és a legmagasabb szintû testi és lelki
egészséghez való jog nem fogható fel alanyi jogként. E szakaszok az ál-
lam intézményvédelmi kötelezettségeit emelik az alaptörvény rangjára.
A gazdasági és technikai lehetôségekre figyelemmel az állam köteles az
egészséges környezet biztosítására, vagyis olyan intézményi és jogszabá-
lyi garanciák alkotására, amelyek e feladatokat a leginkább képesek
megvalósítani. A jogalkotó felelôssége, hogy az állam miként próbálja e
célokat megközelíteni. Az alkotmány államcélokat deklaráló szakaszai
alapján alkotmányellenességet csak a legszélsôségesebb esetekben lehet
megállapítani, amikor valamilyen szabályozás a célokat teljesen szem
elôl téveszti. Különösen megállapítható az alkotmánysértés, ha az állam
a már meglévô védelmi szintet akarja csökkenteni.

6. Az AB határozataiban rámutatott arra is, hogy ezen államcélok közös
gyökere az élethez való jog [alkotmány 54. § (1) bekezdés]. Az államnak
ugyanis az 54. § (1) bekezdése értelmében nem elég tartózkodnia az élethez
való jog megsértésétôl, hanem gondoskodni köteles az életfeltételek megte-
remtésérôl és fenntartásáról. Tehát az élethez való jognak van egy objektív
oldala, amint azt már a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat kifejtette.

7. A dohánytermékek reklámozásáról és forgalmazásáról szóló jogsza-
bályok áttanulmányozása után a testület arra a megállapításra jutott, hogy
az állam nem szegte meg objektív intézményvédelmi kötelezettségét. Az
indítványozó által támadott rendelkezés számos megszorítást tartalmaz a
dohányreklámozással kapcsolatban, amelyek leginkább a gyermekeket vé-
dik. Az elôállítás, forgalmazás és fogyasztás tekintetében is jelentôs meg-
szorítások találhatók a különbözô jogszabályokban. Az állam azonban
nem vállalhatja át az állampolgárok felelôsségét abban, hogy megôrizzék
saját egészségüket. Csupán azt köteles elôsegíteni, hogy az állampolgárok
jól tájékozottak legyenek, és ezáltal felelôsségteljesen tudjanak dönteni.
Az AB ezért az indítványt megalapozatlannak találta és elutasította.

56/2000. (XII. 19.) AB HATÁROZAT

SZABAD ORVOSVÁLASZTÁS

Az indítvány

1. Egy utólagos normakontrollra irányuló indítvány a szabad orvosvá-
lasztást akadályozó jogszabályi rendelkezés megsemmisítését kérte. Az
ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.
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2. A szabad orvosválasztás jogát az Eütv. garantálja. E jog deklarálása
mellett precízen szabályozza a szükséges kivételeket is. A betegek ada-
tainak védelmérôl is több törvény rendelkezik. Az indítványozó a
(régi) Eütv. végrehajtására kiadott 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 13/C. § (5) bekezdését támadta. Ennek értel-
mében a választott háziorvos a betegek adatait továbbadhatta annak az
orvosnak, aki idôlegesen vagy véglegesen helyette látta el a körzet házi-
orvosi teendôit. A bekezdés rendelkezik arról is, hogy a körzethatár mó-
dosítása esetén a betegek az új körzethatár szerinti háziorvoshoz tartoz-
nak. A Rendelet lehetôséget adott arra, hogy az így átkerült betegek
visszajelentkezhessenek eredeti háziorvosukhoz.

3. Az indítványozó szerint a Rendelet sérti az orvosválasztás jogát, és
ezzel az alkotmány 54. § (1) bekezdésén alapuló, az emberi méltóságból
fakadó önrendelkezési jogot is. Az indítványozó kifejti, hogy az állam
ebben az esetben jogszabállyal módosít szerzôdéses jogviszonyt, ami el-
lentétes a Ptk. rendelkezéseivel. Emellett az indítványozó a vállalkozó
háziorvosokra nézve sérelmesnek találta a szabályozást a vállalkozás és a
gazdasági verseny szabadsága [alkotmány 9. § (2) bekezdés], valamint a
jogegyenlôség tekintetében is [alkotmány 70/A. §].

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság egyetértett azzal az indítványozói megállapí-
tással, mely szerint a beteg orvosválasztási joga az önrendelkezési jog ré-
sze, így az alkotmány 54. § (1) bekezdésének védelme alatt áll. Ezen túl
azonban a szabad orvosválasztás joga érinti az alkotmány 59. § (1) be-
kezdésében deklarált személyes adatok védelméhez való jogot is. A há-
ziorvosnak ugyanis a rendelkezésére állnak a betegeire vonatkozó külön-
leges személyes adatok, amelyeket az Avtv. is a legszigorúbb védelem-
ben részesít.

5. Ennek fényében került sor a támadott jogszabályhely alkotmányos-
sági vizsgálatára. Az AB nem találta alkotmányellenesnek azt a szabályt,
mely szerint a választott háziorvos átadhatja az egészségügyi dokumen-
tációkat, ha feladatát helyette idôlegesen vagy véglegesen más orvos lát-
ja el. E rendelkezés ugyanis azt hivatott biztosítani, hogy a betegek ab-
ban az esetben se maradjanak orvosi ellátás nélkül, ha választott házior-
vosuk valamilyen oknál fogva akadályoztatva van. A szakszerû orvosi el-
látáshoz pedig szükség van a betegek egészségügyi adatira is. Az állam
e szabállyal egészségvédelmi kötelezettségének tesz eleget, amely az al-
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kotmány 70/D. §-a alapján hárul rá. A Rendelet szerint lehetôség van
arra is, hogy a beteg új háziorvost válasszon, ha a korábbi háziorvosa hu-
zamosabb ideig vagy véglegesen akadályoztatva van.

6. Az AB aggályosnak találta viszont a körzethatárok módosításával
kapcsolatos rendelkezést. A szabad orvosválasztás és ezáltal az önrendel-
kezés jogát valóban sérti, hogy a betegek a választott orvosuktól auto-
matikusan átkerülnek az új körzet szerinti háziorvoshoz. Itt ugyanis
nincsenek olyan kényszerítô körülmények, amelyek például az 5. pont-
ban vizsgált szabályozást szükségessé tették. Ilyenkor a választott házi-
orvost semmi sem akadályozza abban, hogy tartani tudja a kapcsolatot
a másik körzetbe került betegével. A körzethatár módosításával a bete-
gek adatai is szükségtelenül kerülnek át más orvoshoz. A Rendelet
ugyan lehetôséget ad arra, hogy a beteg visszajelentkezzen elôzô orvosá-
hoz, de ez az addig keletkezett jogsérelmeket már nem tudja orvosolni.
Az AB megállapította azt is, hogy e szabály az Eütv. szabad orvosválasz-
tást kimondó rendelkezésével is ellentétes. Mivel rendelet törvénnyel
nem lehet ellentétes [alkotmány 35. § (2) bekezdés], így e szabályt az
AB megsemmisítette.

7. A testület nem értett egyet azzal az indítványozói megállapítás-
sal, mely szerint jogszabály nem módosíthatja a szerzôdéses jogviszonyt.
A Ptk. az indítványozói állítással ellentétben lehetôvé teszi a szerzôdé-
ses jogviszony módosítását. Az egészségügyi szolgáltatások speciális
volta miatt különösen helye lehet jogszabályi beavatkozásnak.

8. A háziorvosok közötti diszkrimináció nem állapítható meg, hiszen a
Rendelet minden háziorvosra egyformán alkalmazandó. A vizsgált ren-
delkezés és a vállalkozás szabadsága között pedig az AB álláspontja sze-
rint nincs értékelhetô alkotmányjogi összefüggés.

58/2001. (XII. 7.) AB HATÁROZAT

NÉVJOG

Az indítvány

1. Több indítvány is érkezett az Alkotmánybírósághoz a névviselés-
rôl rendelkezô jogszabályokkal kapcsolatban. Az indítványokat a testü-
let egyesítette. Az ügy elôadó bírája Kiss László volt.

2. A névviselésrôl több jogszabály rendelkezik. A szabályozás alapja az
anyakönyvekrôl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrôl szóló
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1982. évi 17. törvényerejû rendelet (a továbbiakban Atvr.) III. fejezete.
A névváltoztatás szabályait a 11/1955. (II. 20.) MT rendelet és a
2/1955. (IV. 23.) BM rendelet tartalmazta. A házasságkötés utáni név-
viselés kérdését a Csjt. rendezi. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez
tartozók névhasználatára vonatkozóan a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény tartalmaz speciális rendelke-
zéseket.

3. Az indítványok egyik csoportja a szabályozás jogforrási szintjét bí-
rálta. Ebbôl a szempontból támadták az MT és a BM rendeletet, de az
Atvr.-t is. Az indítványozók kifogásolták továbbá, hogy a magyar jog
szerint a családi név egytagú. Többtagú családi név csak akkor viselhe-
tô, ha annak a szülônek az anyakönyvi bejegyzése, akinek az érintett sze-
mély a nevét viseli, ilyen nevet tartalmaz. Kifogásolták azt is, hogy az
anyakönyvvezetô – a szülôk kérelmére – a tizennégy éven aluli kiskorú
személy utónevét kizárólag egyszer módosíthatja, továbbá hogy nem
jogszabály tartalmazza az anyakönyvezhetô neveket.

4. Néhány indítványozó sérelmezte a családi név megválasztásánál
a külön engedélyezési kötelezettséget, és alkotmányellenesnek tartot-
ta azt is, hogy az állampolgárok nem változtathatják meg tetszésük és
belátásuk szerint a nevüket. Az egyik indítványozó sérelmesnek talál-
ta, hogy az Atvr. szerint csak az az utónév jegyeztethetô be, amelyik
szerepel a Magyar utónévkönyvben. Problémának vélte, hogy a jogi
norma tartalmát egy jogszabálynak nem minôsülô könyv határozza
meg. Egy másik indítványozó alkotmányellenes diszkriminációt vélt
felfedezni abban, hogy csak a magyar nemzetiségûekre vonatkozik a
Magyar utónévkönyv kötelezô használata, míg a nemzeti kisebbségek-
hez tartozók szabadon választhatnak utónevet. A névhasználat részle-
tes szabályairól szóló rendelkezések nagy részét érte alkotmányossági
kritika.

5. Egy indítványozó azt kifogásolta, hogy második, megszûnt házas-
ságát követôen nem veheti fel az elsô házasságában viselt (férjezett) ne-
vét. Ezt annál inkább sérelmezi, mivel elsô férje egyébként megadná eh-
hez a hozzájárulását. Végül többen sérelmezték, hogy a Csjt. nem teszi
lehetôvé, hogy a férfi – házasságkötése esetén – felesége családi nevét vi-
selje. Ez, állítják a kérelmezôk, a férfiak hátrányos megkülönböztetését
jelenti. Az indítványok az emberi méltósághoz való jogra [alkotmány
54. § (1) bekezdés], a jó hírnévhez való jogra [alkotmány 59. § (1) be-
kezdés] és az állam alapjogvédelmi kötelezettségére (alkotmány 8. §) hi-
vatkoztak.
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A határozat

6. Az AB e határozatában megállapította, hogy a névjog az alkotmány
54. § (1) bekezdésébe foglalt emberi méltóságból levezethetô alapvetô
jog, ugyanis része az általános személyiségi jognak. Minden embernek
elidegeníthetetlen joga van az (ön)azonosságát kifejezô saját névhez és
annak viseléséhez. Ez a jog az állam által nem korlátozható. Ebben az
esetben ugyanis olyan alapjogról van szó, amelynél a kizárólagosságot, a
mindenki mástól való megkülönböztetés esélyét kell biztosítani. A sa-
ját névhez való jog az önazonossághoz való jog alapvetô eleme, így olyan
alapvetô jog, amely a születéssel keletkezik, az állam által elvonhatatlan
és – lényeges tartalmát tekintve – korlátozhatatlan.

7. Ugyanilyen megítélést és védelmet kaphat a saját név viseléséhez
való jog is, amely a saját névhez való jognak kifelé, mások felé való meg-
jelenítése.

8. A névválasztáshoz való jog azonban az állam által korlátozásoknak
vethetô alá, s ez a korlátozás csak akkor lesz alkotmányellenes, ha az
szükségtelen és aránytalan. A névválasztás tekintetében az állam felál-
líthat korlátokat, s ezek a korlátok és korlátozások éppen abból fakad-
nak, hogy a névválasztás is „tradíciókötött”, s ez, illetve mások jogainak
védelme és érvényesíthetôsége is kényszerítheti az államot a beavatko-
zásra. A névváltoztatás és a névmódosítás során pedig az állam a közér-
dekûség szempontjait, azaz az állami nyilvántartások egységességéhez és
áttekinthetôségéhez fûzôdô követelményeket is figyelembe veheti.

9. Az AB elôször azokat az indítványokat vizsgálta meg, amelyek a sza-
bályozás jogforrási szintjét kritizálták. Ennek során emlékeztetett arra,
hogy a még hatályban lévô törvényerejû rendeletek az alkotmány 8. §
(2) bekezdésének alkalmazásában törvénynek minôsülnek. Így az Atvr.
egészét támadó indítványt az AB elutasította.

10. Szintén elutasította a testület azt az indítványt, amely azt kifogá-
solta, hogy az utónévként bejegyezhetô neveket nem jogszabály, ha-
nem a Magyar utónévkönyv tartalmazza. A névválasztás joga a 8.
pontban leírtaknak megfelelôen korlátozható, így nem alkotmánysér-
tô, hogy jogszabály a nevek kiválasztására külön könyv figyelembevé-
telét rendelte.

11. Az AB – az indítványok alapján – több, alacsonyabb szintû jog-
szabályi rendelkezést megsemmisített, azok ugyanis a névviseléssel és
névváltoztatással kapcsolatos érdemi kérdéseket rendeztek, és mint ilye-
nek, törvényi szabályozást igényelnek.
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12. Nem bizonyult megalapozottnak az az indítvány, amely a nemze-
tiségek szerinti diszkriminációra hivatkozva támadta az Atvr.-t. Az AB
rámutatott arra, hogy az indítvány téves jogértelmezésen alapszik. A ki-
sebbségek védelmérôl szóló törvényt nem lehet úgy értelmezni, hogy a
nemzeti kisebbségekhez tartozók bármilyen utónevet bejegyeztethet-
nek. Az Atvr. a névbejegyzéssel kapcsolatban tartalmazza ugyanis a
„nemzetiségének megfelelô” kitételt. Ez pedig ugyanolyan, alkotmá-
nyosan elfogadható kötöttség, mint a magyar nemzetiségûeknél az utó-
névkönyv figyelembevételének kényszere.

13. Az AB nem találta alkotmányellenesnek azt a szabályt sem, amely
megszabta a felvehetô vezeték- és utónevek számát (Atvr. 27. §). Ez
ugyanis a közhitelû nyilvántartások és a jogbiztonság érdekében szük-
séges és arányos korlátozásnak minôsül.

14. Alkotmányellenesnek ítélte viszont azokat a rendelkezéseket, ame-
lyek értelmében az anyakönyvvezetô – a szülôk kérelmére – a tizennégy
éven aluli kiskorú személy utónevét egyszer módosíthatta, és amely alap-
ján ha a több utónévvel rendelkezô személy valamelyik utónevének kizá-
rólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kérte, az alapbe-
jegyzést az anyakönyvvezetô egyszer módosította. E szigorú és merev sza-
bályozás ugyanis a közvetlenül érintettek (a szülôk és a több utónévvel
rendelkezô személyek) névváltoztatási jogát már oly mértékben korlátoz-
ta, hogy gyakorlatilag azok rendelkezési jogát is elvonta.

15. Az AB diszkriminatívnak tartotta továbbá, hogy a Csjt. biztosítot-
ta a nô számára a házasságkötés utáni névváltoztatási jogot, nem adott
viszont lehetôséget a férfi számára, hogy ugyanezt megtehesse. Az AB
azonban nem semmisítette meg a törvény vonatkozó rendelkezéseit, ha-
nem mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított
meg.

16. Nem bizonyult viszont  alkotmányellenesnek az MT rendelet azon
passzusa, amely megtiltotta a férjes, özvegy vagy elvált nôknek, hogy a
házasságkötés révén szerzett nevüket megváltoztassák. Az AB vélemé-
nye szerint csak akkor minôsülne alkotmányellenesnek ez a szabály, ha
a nôk számára nem volna biztosítva a szabad névválasztás a házasságkö-
téskor, illetve a váláskor, azonban a Csjt. tág lehetôséget biztosít erre.
A nô szabad döntése után a jogbiztonság érdekében az állam joggal kö-
veteli meg, hogy a nô viselje a választott nevet.

17. Elutasította a testület azt a kérelmet is, amely azt sérelmezte, hogy
megszûnt második házasságát követôen a nô nem veheti fel újra az elsô
házasságában viselt nevét. A közfelfogás, a társadalmi-történelmi ha-
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gyományok, a névújrafelvétellel érintett családtagok személyiségi joga-
inak védelme elegendô alapot ad arra, hogy az állam a jogi szabályozás-
ban a közérdeket megjelenítve elutasítsa az ilyen tárgyú kérelmet.

18. Munkája során az AB számára nyilvánvalóvá vált, hogy a felme-
rülô problémák a túlságosan régi, mára inkoherenssé vált szabályozásból
adódnak, ezért felhívta az Országgyûlést a vizsgált jogszabályok újra-
gondolására, így az alkotmányellenes jogszabályhelyek megsemmisíté-
sére 2002. december 15-i hatállyal került sor.

Különvélemények

19. A határozat egészétôl eltérô véleményét Harmathy Attila különvé-
leményben fogalmazta meg, melyhez Bagi István és Németh János al-
kotmánybírák is csatlakoztak. A különvélemény kétségbe vonta, hogy
létezne a névjog mint átfogó alkotmányjogi kategória. A saját névhez
való jog valóban az emberi méltósághoz való joggal, és így az alkotmány
54. § (1) bekezdésével hozható összefüggésbe. Ezzel szemben a Csjt. ál-
tal a szülôknek biztosított azon jogot, hogy gyermekük nevét megvá-
lasszák, nem az emberi méltóság jogához lehet kötni, hanem közvetle-
nül a 67. § (2) bekezdéséhez. A névváltoztatás és a névhasználat joga is
más-más alapra vezethetô vissza.

20. Harmathy Attila nem értett egyet az MT és a BM rendelet egyes
rendelkezéseinek a nem megfelelô szabályozási szint miatti megsem-
misítésével. Emlékeztet rá, hogy az AB még 1991-ben kialakította azt
az álláspontot, hogy tartózkodni fog a Jat. elôtt megszületett jogszabá-
lyoknak pusztán a jogforrási szint alacsony volta miatti megsemmisí-
tésétôl, ha megalkotásuk idôpontjában nem számítottak alkotmányel-
lenesnek.

21. A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség kimondását
sem tartotta indokoltnak az alkotmánybíró. Emlékeztetett arra, hogy az
alapjognak nem számító jogok esetében csak akkor áll fenn alkotmány-
ellenesség, ha a megkülönböztetés önkényes és indokolatlan. Mivel itt
egy több évszázadra visszanyúló tradícióról van szó, melynek a család
nevének egysége miatt gyakorlati haszna is van, nem beszélhetünk ön-
kényességrôl. Harmathy Attila viszont alkotmányellenesnek tartja azt a
többség által elfogadott szabályt, melynek alapján a férj névváltoztatá-
sa következtében a feleség neve automatikusan megváltozik. Ez, véle-
ménye szerint, sérti a feleség önrendelkezési szabadságát. Ezen túl az al-
kotmánybíró szerint külön vizsgálatot igényelt volna a szülôknek az a
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joga, hogy a gyermek nevét a megszületést követôen késôbb megváltoz-
tassák, és alkotmánysértô az a szabályozás is, amely szerint a férjes, el-
vált vagy özvegy nô a házasságkötés folytán szerzett nevét névváltozta-
tással nem változtathatja meg.

22. Alkotmányellenes mulasztás Tersztyánszkyné Vasadi Éva szerint
sem lett volna megállapítható, ugyanis a házasságban élô férfiak is él-
hetnek a névváltoztatás lehetôségével, így akár feleségük vezetéknevét
is felvehetik.

23. Tersztyánszkyné nem tartja indokoltnak a névjog alapvetô joggá
minôsítését sem. Szerinte a névjog a személyek egymás közti viszonyát
rendezi, és nagyban független az állami nyilvántartásoktól. Így e szférá-
ba nem is igen lehetséges állami beavatkozás. A mindennapi életben
ugyanis a személynek joga van ahhoz, hogy az anyakönyvi bejegyzéstôl
eltérô néven nevezzék. A Ptk. mind a bejegyzett, mind a felvett nevet
egyaránt védelemben részesíti.

22/2003. (IV. 28.) AB HATÁROZAT

EUTANÁZIA

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett, amelyek az
egészségügyrôl szóló jogszabályokat azért támadták, mert azok nem te-
szik lehetôvé az emberhez méltó halált. Az ügy elôadó bírája Németh
János volt.

2. Az Eütv. 15. §-a alapján a beteget megilleti az önrendelkezéshez va-
ló jog, a 20. § azonban e jog gyakorlása tekintetében korlátozásokat fo-
galmaz meg. A cselekvôképes beteget megilleti az ellátás visszautasítá-
sának a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épsé-
gét veszélyeztetné. A betegség természetes lefolyását lehetôvé téve az
életfenntartó vagy életmentô beavatkozás visszautasítására csak abban
az esetben van lehetôség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved,
amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid idôn belül –
megfelelô egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és gyógyítha-
tatlan. A visszautasításra csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratban, írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében
van csak mód. A visszautasítás csak akkor érvényes, ha egy háromtagú
orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyi-
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latkozik arról, hogy a beteg annak következményei tudatában hozta
meg döntését, illetve hogy annak feltételei fennállnak, továbbá a beteg
az orvosi bizottság nyilatkozatát követô harmadik napon – két tanú
elôtt – ismételten kinyilvánítja a visszautasításra irányuló szándékát.
Amennyiben a beteg nem járul hozzá az orvosi bizottság vizsgálatához,
a kezelés visszautasítására vonatkozó nyilatkozata nem vehetô figyelem-
be. Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabá-
lyairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kor-
mányrendelet) további elôírásokat tartalmaz.

3. Az emberhez méltó halál útjába a Btk. is akadályokat gördít, a ha-
lálhoz nyújtott orvosi segítségnyújtás ugyanis emberölésnek minôsül
(Btk. 166. §). Nem privilegizált az az eset sem, amikor a súlyos, szen-
vedô beteg életének valaki méltányolható szánalomból vet véget. Mivel
az öngyilkosságban való közremûködés szintén bûncselekménynek szá-
mít (Btk. 168. §), így az is büntethetô, aki a gyógyíthatatlan, szenvedô
betegnek segít önkezével véget vetni életének.

4. Az indítványozók túl szigorúnak találják azokat az Eütv.-ben meg-
fogalmazott kritériumokat, amelyek az életmentô és életfenntartó kezelé-
sek visszautasításához fûzôdnek. A túl sok és bonyolult alaki követelmény
szerintük gyakorlatilag teljesen elvonja a betegnek az alkotmány 54. § (1)
bekezdésébôl fakadó önrendelkezési jogát. Ráadásul ezeket az ellátásokat
azok a betegek nem utasíthatják vissza, akiknek betegsége rövid idôn be-
lül nem vezet halálhoz vagy nem gyógyíthatatlan, így az ô esetükben is
megvalósul az önrendelkezési jog sérelme. Az indítványozók túlzottnak
tartják az alaki követelményeket az ellátás visszautasítására vonatkozó ál-
talános szabályoknál is. Az egyik indítványozó kérte, hogy az AB állapít-
sa meg az Eütv. alkotmányellenességét, mert az nem teszi lehetôvé a gyó-
gyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséggel vethessenek véget
életüknek. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség kimondá-
sát is kérik az indítványozók. Szerintük a Btk.-ban szabályozott tényállá-
sok nem veszik figyelembe, ha a beteg kívánságára vagy méltósága érde-
kében követték el az emberölést. Az indítványozók az emberi méltóság-
hoz való jogra [alkotmány 54. § (1) bekezdés] alapozták érvelésüket.

A határozat

5. Az AB a kérdés érdemi vizsgálata során abból indult ki, hogy mivel
az indítványozók érveik alátámasztásául csupán az alkotmány 54. § (1)
bekezdését jelölték meg, az alkotmányossági vizsgálatot is csak ebbôl a
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szempontból kell elvégeznie. Ezért áttekintette az e rendelkezéssel kap-
csolatos korábbi gyakorlatát, és úgy ítélte meg, hogy az abban lefekte-
tett alapelvek megfelelô alapul szolgálnak az ügy megítéléséhez: az em-
beri élethez és emberi méltósághoz való jog elválaszthatatlan egységet
alkotó oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog. Az emberi méltóságból
mint általános személyiségi jogból levezethetô részjogosítványok (töb-
bek között a jelen ügyben jelentôséggel bíró önrendelkezés joga) azon-
ban az alkotmány 8. § (2) bekezdése és az alapjogi teszt szerint bármely
más alapjoghoz hasonlóan (szükségesség, arányosság, lényeges tartalom
védelme) korlátozható.

6. Az AB mostani határozatában ugyanakkor egyrészt arra a következ-
tetésre jutott, hogy az eutanázia esetében az emberi méltósághoz való
jog nem az élethez való joggal elválaszthatatlan egységben jelentkezik,
hanem fordítva: az egyik érvényesülésével együtt járhat a másik háttér-
be szorulása. Ezért pusztán a méltósághoz való joggal egységben jelent-
kezô élethez való jognak az AB korábbi határozataiban kifejtettek sze-
rinti korlátozhatatlanságára hivatkozással nem állítható megalapozot-
tan, hogy az élet befejezésére vonatkozó önrendelkezési jog is korlátoz-
hatatlan lenne. Az önrendelkezési jog az alapjogok általános tesztjének,
illetve az alkotmány 8. § (2) bekezdésének megfelelôen korlátozható.
Ugyanakkor az, hogy a törvény tiltja, illetôleg büntetni rendeli, ha az
orvos vagy más a gyógyíthatatlan beteg erre vonatkozó kívánsága nél-
kül vet véget életének, még ha ezt szándéka szerint a beteg emberi mél-
tóságának megóvása érdekében tenné is, nincsen közvetlen alkotmányos
összefüggésben a gyógyíthatatlan beteg önrendelkezési jogával, abból
nem vezethetô le.

7. Az, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedô személy kívánsá-
gára az orvos cselekvôleg idézze elô halálát, az önrendelkezési jognak az
alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében vett korlátozása. Ugyancsak e
jog korlátozása, hogy jogszabály a gyógyíthatatlan betegeknek az élet-
fenntartó, életmentô orvosi beavatkozás visszautasítására vonatkozó jo-
gának gyakorlását a törvényben meghatározott feltételekhez és szigorú
eljárási szabályokhoz (Eütv. 20. §, Kormányrendelet) köti. E korlátozá-
sokkal kapcsolatban az AB megállapította: abban, hogy a törvény csak
részben teszi lehetôvé a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedô
betegek önrendelkezési jogának érvényesülését életüknek az emberi mél-
tósághoz való jogukkal összeegyeztethetô bejezéséhez, részben azonban
korlátozza, az államnak az élet védelmét illetôen fennálló, az alkotmány
8. § (1) bekezdésén alapuló kötelezettsége nyilvánul meg az emberi élet
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védelmére. E korlátozásokat az AB nem tekintette aránytalannak a vé-
dendô célhoz, az élethez való joghoz viszonyítva.

8. Az AB ugyanilyen okok miatt megalapozatlannak találta az ellátás
visszautasítására vonatkozó általános szabályokat támadó indítvány is.
Az indítványozók az invazív beavatkozások kiterjesztésének lehetôségét
is alkotmányellenesnek vélték (Eütv. 18. §). A testület azonban megál-
lapította, hogy a jogalkotó igyekezett a beteg önrendelkezési jogát a le-
hetô legteljesebb módon érvényesíteni. A kiterjesztés lehetôségét csak a
legszükségesebb esetekben, a beteg életének és testi épségének védel-
mében teszi lehetôvé a törvény. Ezzel az állam objektív életvédelmi kö-
telezettségének tesz eleget.

9. Az AB többször hangsúlyozta: a gyógyíthatatlan betegek önrendel-
kezési jogának érvényesülésére vonatkozó törvényi szabályozás területén
a még alkotmányos és a már alkotmányellenes szabályozás közötti ha-
tárvonal nem egyszer s mindenkorra adott; az ismeretek szintje, az in-
tézmények állapota, fejlettsége-fejletlensége és egy sor további tényezô
befolyással lehet a kérdés alkotmányosságának megítélésére.

10. Az AB végül nem fogadta el a Btk. rendelkezéseivel szembeni
kifogásokat sem. Álláspontja szerint a törvényhozónak nincs az alkot-
mányból levezethetô kötelezettsége privilegizált tényállások megállapí-
tására az úgynevezett méltányossági ölés különbözô formáira. A gyó-
gyíthatatlan beteg halálának elôidézésében közremûködô személyek in-
dítékait ilyen esetben a bíróság a büntetéskiszabás során értékelheti.

Különvélemények és párhuzamos indokolások

11. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleményében – átfogóan ele-
mezve az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog és az eutanázia
kapcsolatát, az eutanázia különbözô típusait – ugyancsak arra a megál-
lapításra jutott, hogy az Eütv. 20. §-ának rendelkezései, azok közül is
az önrendelkezési jog érvényesülését nehezítô, késleltetô eljárásokra vo-
natkozó elôírások alkotmányellenesen korlátozzák a gyógyíthatatlan be-
tegeknek az életfenntartó vagy életmentô orvosi beavatkozás visszauta-
sítására vonatkozó önrendelkezési jogát.

12. Erdei Árpád alkotmánybíró az invazív beavatkozások kiterjeszté-
sének lehetôségét biztosító törvényhelyek (Eütv. 18. §) alkotmányossá
minôsítésével nem ért egyet. Különvéleményében fôként azt kifogásol-
ja, hogy a törvény az „aránytalanul súlyos teher” kitételhez köti az
invazív beavatkozások kiterjesztését. Szerinte ez a meghatározás sérti a
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jogbiztonságot és ezzel a jogállamiság elvét [alkotmány 2. § (1) bekez-
dés]. Egyúttal alkalmas arra, hogy a beteg önrendelkezési jogát is elvon-
ja, mert lehetôséget ad arra, hogy az orvos hivatásának szabályai szerint,
a beteg elgondolásától függetlenül döntse el, mi jelent aránytalanul
nagy terhet.

13. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolást és különvéle-
ményt is csatolt a határozathoz, amelyekhez Kukorelli István is csatla-
kozott. Párhuzamos indokolásában nyomatékosította azt az álláspontját,
hogy az élet méltó befejezésére irányuló önrendelkezési jog jelenlegi al-
kotmányos határa (az alkotmánysértô mulasztás elutasításával) nem zár-
ja ki, nem teszi feltétlenül alkotmányellenessé az önrendelkezési jog
esetleges jövôbeni tágabb értelmezését. Ennek eldöntése azonban a tör-
vényhozás szabadságába tartozik. Különvéleményében ugyanakkor úgy
vélte, hogy az Eütv. 20. §-ának több bekezdése, a 23. § (1) bekezdése és
a Kormányrendeletnek a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedô
betegek önrendelkezési jogának gyakorlását szabályozó garanciális ren-
delkezései részben a túlszabályozottság, részben a fogalmi tisztázatlan-
ságok miatt jelentôs, alkotmányosan nem indokolható ellensúlyt képez-
ve szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák az élet méltó befejezésére
irányuló önrendelkezési jogot, kiüresítve ezáltal annak lényeges tartal-
mát. Ezért e rendelkezések alkotmányellenesek, és az AB-nak meg kel-
lett volna azokat semmisítenie.

14. Tersztyánszkyné Vasadi Éva alkotmánybíró párhuzamos indoko-
lásában kifejtette, hogy álláspontja szerint a jelen ügyben (az eutanázia
különbözô eseteiben) is érvényesnek kell tekinteni az AB-nak az élet és
az emberi méltóság elválaszthatatlanságát megállapító döntését. Így az
emberi méltóság fogalmának téves értelmezésén alapul az élet és a mél-
tóság közötti konfliktus és választás felvetése. Álláspontja szerint éppen
az élet orvosi segítséggel történô befejezését lehetôvé tevô szabály lenne
összeegyeztethetetlen az élethez való joggal.
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2. DISZKRIMINÁCIÓTILALOM

A. A diszkriminációtilalom mint mérce, mint alkotmányos elv

9/1990. (IV. 25.) AB HATÁROZAT

POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ

Az indítvány

1. Az indítványozó saját nevében, valamint két kiskorú gyermeke
gondviselôjeként indítványozta az Alkotmánybíróságnál a magánsze-
mélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény két rendelke-
zésének utólagos normakontrollját, valamint ezek megsemmisítését.
A ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. Az indítványozó által kifogásolt törvény 34. § (3) bekezdése adó-
kedvezményt biztosított olyan személyek számára, akik saját háztartá-
sukban az a) pont szerint legalább három, illetve a b) pont szerint egye-
dülállóként legalább két gyermeket nevelnek.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a törvény vitatott rendelkezései sér-
tik az állampolgárok alkotmányban is meghatározott és védeni rendelt egyen-
lôségét. Véleménye szerint e rendelkezések különbséget tettek a gyerme-
kek között aszerint, hány testvérük van, illetve élnek-e, avagy közös háztar-
tásban élnek-e szüleik, továbbá különbséget tettek az adózó szülôk között, és ez
ellentétes az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével. Az indítványozó gyerme-
kenként azonos mértékû adóalap-csökkentési lehetôség megadását javasolta.

A határozat

4. Az AB egyfelôl megállapította, hogy a gyermekeknek arra vonatko-
zóan semmiféle joguk nincs, hogy szüleik adókedvezményt kapjanak, vi-
szont joguk van szüleik és az állam megfelelô gondoskodására. A testü-
let megítélése szerint a sérelmezett rendelkezések a gyermekek megfele-
lô gondozása, szociális biztonsága érdekében alkotott, esélyeik egyenlôt-
lenségének kiküszöbölésére irányuló elôírások voltak, melyek tekintettel
voltak arra, hogy szüleik közös háztartásban gondoskodnak-e róluk, il-
letve e háztartásban hány gyermeket nevelnek.

5. Az AB úgy ítélte meg, hogy a törvény nem tartalmaz olyan ren-
delkezést, amely az alaptörvény 70/A. § (1) bekezdésébe ütközô módon
különbözetne az adózó szülôk között.
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6. A testület az alkotmány 70/A. §-a értelmezése eredményeképpen
megállapította: a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden,
még a végsô soron nagyobb társadalmi egyenlôséget célzó megkülön-
böztetés is tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a
jognak mindenkit egyenlô méltóságú személyként kell kezelnie, azaz az
emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és kö-
rültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékû figyelembevételé-
vel kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait
meghatározni.

7. Az azonos személyi méltóság jogából következhet a javak mennyi-
ségileg is egyenlô elosztása, de ha valamely társadalmi cél vagy alkot-
mányos jog csakis úgy érvényesíthetô, hogy a szûkebb értelemben vett
egyenlôség nem valósítható meg, akkor az ilyen pozitív diszkrimináci-
ót nem lehet alkotmányellenesnek minôsíteni. Az AB ugyanakkor le-
szögezte: a társadalmi egyenlôség mint cél és társadalmi érdek megelôz-
het ugyan egyéni érdekeket, de nem kerülhet az egyén alkotmányos jo-
gai elé.

8. A három vagy egyedülállóként két gyermek nevelése esélyegyen-
lôtlenséget jelentô, hátrányos helyzet. A kifogásolt rendelkezések ezt az
esélyegyenlôtlenséget eredményezô hátrányos helyzetet kívánják kikü-
szöbölni. Ezek alapján az AB az indítványt elutasította.

21/1990. (X. 4.) AB HATÁROZAT

KÁRPÓTLÁS I.

Az indítvány

1. A miniszterelnök a kormány nevében, az Abtv. 1. § g) pontja ér-
telmében indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság értelmezze az al-
kotmány két rendelkezését. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az alkotmány 70/A. §-a az általános diszkriminációtilalmat, míg
13. §-a a tulajdonhoz való jog biztosítását és védelmét fogalmazza meg.

3. Az indítvány 1. pontja – az alaptörvény 9. §-ára, valamint 13. §
(1) bekezdésére figyelemmel – az alkotmány 70/A. §-ának értelmezését
kérte, mondván, az AB foglaljon állást: nem jelenti-e az emberek hátrá-
nyos megkülönböztetését az, ha egyes személyek volt tulajdona – annak
tárgyától függôen – reprivatizációra kerül, másoké pedig nem. Az in-
dítvány 2. pontja az alkotmány 12. §-ával összefüggésben a 13. § értel-
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mezését kérte arra nézve, hogy elvonható-e a szövetkezetek tulajdona
törvény rendelkezése alapján, kisajátítási eljárás és kártalanítás mellôzé-
sével.

A határozat

4. A testület határozatában kifejtette, hogy irányadónak tekinti a
9/1990. (IV. 25.) AB határozatban foglaltakat, mely szerint a diszkri-
mináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden megkülönböztetés tilos.
A hátrányos megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak
mindenkit egyenlô méltóságú személyként kell kezelnie. A megkülön-
böztetés indokolt lehet, ha az elkerülhetetlen, de ilyen okot, megfelelô
súlyú alkotmányos indokot a volt tulajdonosok közötti különbségtétel
tekintetében az indítvány nem tartalmazott.

5. A testület kifejtette továbbá, hogy a kérdést a kormány privatizáci-
ós programjával összefüggésben vizsgálta, ám az indítvány alapján kon-
cepcionális bizonytalanságot vélt felfedezni a reprivatizáció, a privatizá-
ció és a részleges kártalanítás egymáshoz való viszonyában, ezért defini-
álta e fogalmakat.

6. Az AB értelmezésében a privatizáció az állami tulajdon magántulaj-
donba adását, míg a reprivatizáció a korábban magántulajdonban lévô,
az indítvány elbírálásakor állami tulajdonú javak visszaadását jelenti.
Az állam privatizációs joga az alkotmány 10. § (2) bekezdésébôl követ-
kezôen elvileg korlátlan, az állam tulajdonosi döntése hiányában tehát
arra senkinek nincs alanyi joga. A kártalanítás a jogosan okozott hátrá-
nyok és károk, így a tulajdonelvonás jóvátételét jelenti, de a határozat
figyelmeztet rá, hogy az indítvány a fogalmat nem ebben az értelemben
használja. A kormány által tervezett kártalanítás alapja nemcsak az el-
vett tulajdon, hanem az elszenvedett sérelmek általában. Ez a kártalaní-
tás kizárólag szuverén állami elhatározáson alapul, arra senkinek nincs
alanyi joga.

7. A testület határozatában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fen-
tiek alapján a tulajdon tárgya szerinti megkülönböztetés az adott eset-
ben személyek közötti megkülönböztetéssé válik, mivel tulajdonszer-
zésre vonatkozik. Az AB szerint a tulajdonhoz való jognak az állam ré-
szérôl való biztosítása felöleli a tulajdonszerzéshez való jogot is. A föld-
tulajdon reprivatizációja két szempontból vizsgálandó: egyfelôl a volt
tulajdonosok és nem tulajdonosok közötti, másfelôl a volt tulajdonosok
között a tulajdon tárgyán alapuló különbségtételre. Ha pedig az adott
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szabályozási koncepción belül eltérô szabályozás vonatkozik valamely
csoportra, az a megkülönböztetés tilalmába ütközik, kivéve, ha az elté-
résnek kellô súlyú alkotmányos indoka van.

8. Az AB érvelésében a kérdés mindkét vetületét vizsgálva leszögezi,
hogy a megkülönböztetés akkor nem alkotmánysértô, ha a volt tulajdo-
nosok ingyenes és a többiek ellenérték fejében történô tulajdonszerzése
a kialakítandó piacgazdaság magántulajdonos szereplôi közötti egyenlô-
séget alapozza meg, e cél más módon el nem érhetô, valamint a döntés-
hozatali eljárásban az érdekeltek szempontjait azonos körültekintéssel
és elfogultsággal mérlegelték. Ugyanezt a vizsgálatot kell elvégezni a
tekintetben, hogy alkotmánysértô-e a volt tulajdonosok között a tulaj-
don tárgya szerinti különbségtétel.

9. A testület szerint a volt tulajdonosok és nem tulajdonosok, valamint
a tulajdonosok között a tulajdon tárgya szerinti megkülönböztetés al-
kotmányosságát sem az indítvány, sem a testület számára rendelkezésre
álló egyéb dokumentumok nem támasztották alá, így az alkotmány
70/A. §-ába foglalt személyek közötti hátrányos megkülönböztetés ti-
lalmát sérti az, hogy egyesek volt tulajdona reprivatizáció tárgya lesz,
másoké pedig nem.

10. Az AB az indítvány 2. pontját elbírálva arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy nem lát alkotmányos indokot arra, hogy a mezôgazdasági
termelôszövetkezeteket általános érvénnyel, törvényben megfosszák az
alkotmány 12. § (1) bekezdésében biztosított védelemtôl. Az alaptör-
vény fenti bekezdése védi az önkéntes társuláson alapuló szövetkezete-
ket, elismeri azok önállóságát. Annak eldöntése pedig, hogy a szövetke-
zet önkéntes társulás alapján áll-e fenn vagy sem, kizárólag a szövetke-
zet tagjaiból álló közgyûlés hatáskörébe tartozik. A mezôgazdasági szö-
vetkezetek tulajdonát ugyanolyan védelem illeti meg, mint a tulajdont
általában. A szövetkezetek önállóságának állami elismerése magában
foglalja a szövetkezetek tulajdonhoz való jogának elismerését is, jóllehet
az alkotmány a szövetkezeti tulajdonra nézve kifejezett rendelkezést
nem tartalmaz.

11. Az alkotmány 9. § (1) bekezdése szerint a köztulajdon és a magán-
tulajdon egyenjogú és egyenlô védelemben részesül. Az AB azonban ki-
mondta, hogy ez semmiképpen nem tekinthetô felsorolásnak, az alap-
törvény nem tesz különbséget a tulajdonformák között, éppen ellenke-
zôleg: a fenti rendelkezés a testület olvasatában a tulajdon bármely for-
májára nézve diszkriminációtilalmat fogalmaz meg. A mezôgazdasági
termelôszövetkezetek tulajdona – a gazdasági társaságoknak az alkot-
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mány 9. § (1) bekezdésében szintén nem nevesített tulajdonához hason-
lóan – alkotmányos védelem alatt áll.

12. A testület az indítványnak megfelelôen nyilatkozott a kisajátítás
kérdésérôl is. Az alkotmány 13. § (2) bekezdése olyan garanciális szabály,
amely a tulajdon törvénnyel való elvonására is irányadó. A feltétlen és
teljes kártalanítás nélküli kisajátítás tehát sérti az alkotmány 12. § (1)
bekezdését, valamint 13. §-át, ezért alkotmányellenes. Rámutatott arra
is, hogy az ilyen eljárás ellentétes az alaptörvény 9. § (2) bekezdésében
deklarált alapelvvel, amely támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági
verseny szabadságát, és sérül az alkotmány 70/A. §-ába foglalt, a ter-
mészetes és jogi személyeket egyaránt védelemben részesítô jogegyenlô-
ség is.

24/1990. (XI. 8.) AB HATÁROZAT

ADÓKEDVEZMÉNY

Az indítvány

1. A legfôbb ügyész az Alkotmánybíróságnál a magánszemélyek jöve-
delemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény egyik rendelkezésének utó-
lagos normakontrollját indítványozta. Az ügy elôadó bírája Zlinszky Já-
nos volt.

2. Az indítványozó által kifogásolt törvény 34. § (1) bekezdésének c)
pontja az adóalap megállapításakor az összjövedelembôl levonható
összegként tüntette fel a szakszervezeti tagdíjakat.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a törvény vitatott rendelkezése
azáltal, hogy a szakszervezetek tagjainak anyagi elônyt biztosít, sérti az
érdekképviseleti szervek egyenlôségét és az alkotmány 4. §-át.

A határozat

4. Hivatkozva a 9/1990. (IV. 25.) AB határozatra, mely szerint a
diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden megkülönböztetés
tilos, a testület megállapította, hogy megengedett megkülönböztetés
alapja lehet, ha a magánszemély jövedelmébôl közösségi célokra fordít.
A szakszervezeti tagság is olyan közösségi cél, amely indokolhatja a po-
zitív diszkriminációt, a szakszervezetek léte és mûködése ugyanis a ta-
gok magánérdekein túlmutató közérdeket is szolgál.
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5. Másfelôl azonban a testület nem látta alkotmányos indokát a
munkavállalók szakszervezeten kívüli szervezeteire (például a mun-
kástanácsokra) vonatkozó eltérô szabályozásnak. Ennek alátámasztá-
sára hivatkozott korábbi, 21/1990. (X. 4.) AB határozatára, melynek
alapján csak kellô súlyú alkotmányos indok esetén vonatkozhat azo-
nos szabályozási koncepción belül eltérô szabályozás valamely cso-
portra.

6. Az AB kellô súlyú indok hiányában alkotmánysértônek találta a ki-
fogásolt rendelkezést, de minthogy az alkotmányellenesség a különbö-
zô munkavállalói érdekképviseleti szervek közötti indokolatlan különb-
ségtételben nyilvánul meg, a kedvezményezett szervezetek tekintetében
viszont nem alkotmánysértô, a jogalkotónak megfelelô határidôt hagy-
va a testület a kifogásolt rendelkezést 1990. december 31-i hatállyal
semmisítette meg.

59/1992. (XI. 6.) AB HATÁROZAT

ÁLLAMI TULAJDON KEDVEZMÉNYE

Az indítvány

1. Az indítványozó – egyesített indítványaiban – a takarékbetétekrôl
szóló 1989. évi 2. törvényerejû rendelet, továbbá a belföldiek deviza-
számlájáról szóló 99/1989. (IX. 18.) MT rendelet egyes rendelkezései-
nek utólagos normakontrollját és részbeni megsemmisítését kérte. Az
ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. Az indítványozó által kifogásolt rendelkezések alapján a pénzinté-
zetek kötelesek tájékoztatást adni a náluk vezetett takarékbetétekrôl, il-
letve devizaszámlákról vagyonelkobzást vagy az állammal szemben kár-
térítési kötelezettséget megállapító jogerôs ítélet esetén, továbbá a ha-
gyatékkal kapcsolatos eljárásban az örökhagyó takarék-, illetve deviza-
számlájáról.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a jogszabályok vitatott rendelke-
zései alkotmányellenesek, mivel azok csak az állammal szemben fennál-
ló kártérítési kötelezettség esetén kötelezik a pénzintézeteket tájékozta-
tásra. Véleménye szerint ez az állam javára szóló kedvezmény sérti az al-
kotmány 13. § (1) és 9. § (1) bekezdését.
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A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ptk. 534. §-ának utol-
só mondata azonos tartalmú rendelkezést tartalmaz, így az alkotmá-
nyossági vizsgálatot e szabályra is kiterjesztette.

5. Az AB határozatában kifejtette, hogy a szabályozás az érintett káro-
sulti körben indokolatlan megkülönböztetést tartalmaz, mert az állami
tulajdon védelmét minden alkotmányos indok nélkül preferálja más tu-
lajdonosokkal szemben. Ennek alátámasztására hivatkozott korábbi,
21/1990. (X. 4.) AB határozatára, amelyben kifejtette, hogy az alkot-
mány 9. § (1) bekezdése a 70/A. § (1) bekezdésében foglalt jogegyenlô-
ségi tétel tulajdonjogra vonatkoztatott kifejtése, és mint ilyen, termé-
szetes és jogi személyekre egyaránt vonatkozik.

6. A testület határozatában utalt korábbi, 59/1991. (XI. 19.) AB ha-
tározatában kifejtett álláspontjára is, mely szerint a piacgazdaság körül-
ményei között a piaci, vagyoni és versenyszférában következetesen el kell
határolni egymástól az állam közhatalmi és tulajdonosi minôségét, vala-
mint meg kell szüntetni az állami tulajdonforma privilegizált helyzetét.

7. A fentiek alapján az AB megállapította, hogy a védelem terjedel-
mének és intenzitásának a tulajdonjog alanya szerinti eltérô rendezése
alkotmányosan megengedhetetlen, így a rendelkezéseket alkotmány-
ellenesnek minôsítette és 1993. augusztus 31-i hatállyal megsemmi-
sítette.

61/1992. (XI. 20.) AB HATÁROZAT

JOGEGYENLÔSÉG A JOGRENDSZERBEN

Az indítvány

1. Az indítványozó a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991.
évi XC. törvény két rendelkezésének utólagos normakontrollját kérte
beadványában. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. Az indítványozó által kifogásolt rendelkezés szerint bevételnek mi-
nôsül az az összeg, amelyet a társas vállalkozás tagjának vagy a munkál-
tató alkalmazottjának nyújtott hitelbôl elenged, illetôleg az az összeg,
amelyet a társaság tagja helyett visszafizet. A törvény szerint az ilyen
bevételek nem élveznek adómentességet. Ezzel szemben a pénzintézetek
által elengedett összeg adómentesnek minôsül.
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3. Az indítványozó álláspontja szerint a jogszabály vitatott rendel-
kezései sértik az állampolgárok alkotmányban meghatározott és véde-
ni rendelt egyenlôségét, mivel különbséget tesznek az adósok között
hitelezôik szerint, és ez ellentétes az alkotmány 70/A. §-ában foglal-
takkal.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az alkot-
mány 70/I. §-ának értelmében mindenki köteles jövedelmi és vagyo-
ni viszonyainak megfelelôen hozzájárulni a közterhekhez, azonban e
kötelezettség alóli mentesülésre vagy bizonyos mértékû kedvez-
ményre senkinek sincs az alkotmányon alapuló alanyi joga. A testü-
let álláspontja szerint a mentességek és kedvezmények meghatározá-
sánál a jogalkotót széles körû mérlegelési jog illeti meg, az AB pe-
dig csak a mérlegelés jogosságát vizsgálhatja, annak célszerûségét
nem.

5. A testület kiemelten foglalkozott a jogegyenlôség kérdésével is.
Álláspontja szerint az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglalt ti-
lalom nemcsak az emberi, illetve az alapvetô állampolgári jogokra
irányadó, hanem – amennyiben a különbségtétel sérti az emberi mél-
tósághoz való jogot – kiterjed az egész jogrendszerre, ideértve azokat
a jogokat is, amelyek nem tartoznak az emberi jogok, illetve az alap-
vetô állampolgári jogok közé. A jogegyenlôség azonban nem jelenti
a természetes személyek jogon kívüli szempontok szerinti egyenlôsé-
gét is, az alkotmány 70/A. § (1) bekezdése ugyanis nem bármifajta
különbségtételt tilt, hanem csupán az emberi méltósághoz való jogot
sértô megkülönböztetéseket. Az ember mint a társadalom tagja kü-
lönbözhet és ténylegesen különbözik is más emberektôl, ennek figye-
lembevétele a jogalkotás során az állam joga, bizonyos körben köte-
lezettsége is.

6. A fentiek alapján a testület arra a megállapításra jutott, hogy a sza-
bályozás kétségtelenül különbséget tesz a hitelkonstrukciók között,
azonban e különbségtétel a kifejtettek szerint nem alkotmányellenes,
ezért az AB az indítványt elutasította.
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1/1995. (II. 8.) AB HATÁROZAT

SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS, CSOPORTALKOTÁS

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett, melyek az éle-
tüktôl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kár-
pótlásáról szóló törvény különbözô rendelkezéseit támadták. Az indít-
ványokat az AB tárgyi összefüggéseik miatt egyesítette és egy eljárás-
ban bírálta el. Az indítványozók a támadott rendelkezések alkotmány-
ellenességének kimondását és azok megsemmisítését, valamint nemzet-
közi szerzôdésbe ütközésük megállapítását kérték, továbbá mulasztás-
ban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására tettek javasla-
tot. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. Az indítványok mindegyike az életüktôl és szabadságuktól politi-
kai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, módosított
1992. évi XXXII. törvénnyel volt kapcsolatos. Ez a törvény szabályoz-
ta átfogóan a személyi, tehát nem vagyoni kárt elszenvedettek kárpót-
lását. Felmerült továbbá a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival
kapcsolatos pénzkövetelésekrôl és nyugdíjuk kiegészítésérôl szóló
51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alkotmány-
ellenessége is.

3. A legtöbb indítvány a törvény személyi hatályát, a politikai okból sé-
relmet elszenvedettek közül a jogosultak „önkényes” kiválasztását, a
törvény által a kárpótlásra megállapított teljes feltételrendszert támad-
ta. Számos indítványozó erkölcsi és koncepcionális kifogást emelt a tör-
vénnyel szemben. Volt indítvány, amely a törvényt egyenesen rasszistá-
nak nevezte, mert a kárpótlásra jogosultak körébôl kirekeszti a cigányo-
kat és a zsidókat, továbbá mert „kollektív bûnösséget” állapít meg, kol-
lektív felelôsséget és felelôsségre vonást tartalmaz, és mert különbséget
tesz ember és ember között aszerint, hogy az emberi élet jogtalan elvé-
telét, megsemmisítését az állam mely szervei és faji, vallási vagy politi-
kai okból hajtották-e végre. A legtöbb indítvány az alkotmánynak az
egyenlôség elvét, illetve a diszkrimináció tilalmát megfogalmazó 70/A.
§-ára hivatkozik, de kérték az indítványozók a kifogásolt rendelkezések
alkotmányossági vizsgálatát az alkotmány 2. § (1) bekezdésével, 7. és 8.
§-ával – az 54. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –, az
55. és 57. §-ával, továbbá a 14. §-ával összefüggésben is lefolytatni.
Több indítvány utal a párizsi békeszerzôdés és a sérelmezett törvényi
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rendelkezések közötti összhang hiányára, és számos indítvány ellentét-
ben állónak látja a kifogásolt törvényi rendelkezéseket az AB-nak a kár-
pótlás tárgykörében hozott korábbi határozataiban megfogalmazott ál-
láspontjával. Ezért az indítványok ebben az összefüggésben is szüksé-
gesnek ítélik az alkotmányossági vizsgálat lefolytatását.

A határozat

4. Az AB az ügyben széles körû bizonyítási eljárást folytatott le. Mivel
az eljárás folyamán adat merült fel arra nézve, hogy az elmúlt diktatóri-
kus rendszerekben különbözô személyi sérelmet szenvedettek közül a
második világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból külföldre de-
portáltak, illetve hozzátartozóik már a múlt rendszerben is részesültek
kárpótlásban, a tényállás tisztázása érdekében beszerezte a deportálások
miatti kártalanításokra vonatkozó nemzetközi dokumentumokat, meg-
hallgatta a deportáltak magyarországi szervezeteinek képviselôit, a
Pénzügyminisztérium Pénzintézeti Központjának elnök-vezérigazgató-
ját, megkereste az igazságügy-minisztert, a Kárpótlási Hivatal vezetô-
jét. Iratokat szerzett be a Legfelsôbb Bíróságtól, a Pénzintézeti Köz-
ponttól és más szervektôl. A vizsgálatok megállapították, hogy a ma-
gyar állam részérôl a rendszerváltás elôtt semmilyen intézményes kár-
pótlás nem történt. A német állam fizetett ugyan – bizonyos körben –
kártérítést vagyoni sérelmet elszenvedett magyar állampolgároknak, de
a személyi kártalanítást kimondó német jogszabály alapján magyar ál-
lampolgárnak nem fizettek jóvátételt. Egyedül humán kísérletek ala-
nyai jutottak valamilyen módon bizonyos kárpótláshoz. Az AB a ma-
gyar joggyakorlatot vizsgálva megállapította, hogy a Kárpótlási Hiva-
tal és ennek folytán a bírói gyakorlat csak közvetlenül a harcoló alaku-
latok kötelékében teljesített munkaszolgálatot tekintette a kárpótlás
alapjául szolgáló szabadságelvonásnak, a nem harcoló alakulatoknál tel-
jesített munkaszolgálat miatti kárpótlási igényeket azonban következe-
tesen elutasította.

5. A kérdés összetettsége miatt a testület áttekintette saját gyakorlatát
kárpótlási ügyekben, és több alkotmányossági kérdést megvizsgált.
Megállapította, hogy az alkotmányossági vizsgálatnak ebben az ügyben
az eddigiektôl alapvetôen eltérô sajátossága egyfelôl az, hogy itt a táma-
dott törvény a személyi sérelmekért határoz meg kárpótlást, másfelôl
pedig az, hogy az államot a jogtalan személyi sérelemokozásokért jóvá-
tételi kötelezettség még részlegesen sem terhelte. Az ítélkezési gyakor-
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lattal kapcsolatosan pedig kifejtette, hogy kárpótlási ügyekben az állan-
dóan és következetesen alkalmazott tétel a személyek egyenlô méltósá-
gúként való kezelése volt. Mivel a személyi sérelemokozások sokféle for-
mában nyilvánultak meg és azoknál objektív szempontok megragadá-
sa alig lehetséges, a jogosulti csoportképzés alkotmányosságának megí-
télése is rendkívül összetett feladat. S bár a károk a sértetti oldalon fel-
mérhetetlenek, az AB figyelmeztetett: az ország gazdasági helyzete nem
teszi lehetôvé, hogy az állam a kárpótlásra jogosultak csoportjainak
minden sérelmére tekintettel legyen. A juttatások fedezetének eleve
korlátozott volta miatt önmagában nem önkényes az, ha a személyi sé-
relmek orvoslására nem teljes körûen, általános jelleggel kerül sor. Ko-
rábbi döntésében a testület megállapította, hogy az államnak az államo-
sításokkal kapcsolatban bizonyos körben kártalanítási kötelezettsége áll
fenn; a személyi sérelemokozásokért való kárpótlás alapját már a jogál-
lami, az úgynevezett semmiségi törvényhozás teremtette meg, és az is
csak részlegesen. A kárpótlással kapcsolatban a testület kimondta, hogy
az állam visszamenôleges kárpótlási kötelezettsége nem következik köz-
vetlenül az alkotmány 55. § (3) bekezdésében szereplô rendelkezésbôl,
amely kimondja, hogy az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogva tar-
tás áldozata volt, kártérítésre jogosult. A vizsgált kárpótlási törvény a
politikai jóvátételt szolgáló, s ezen belül bizonyos anyagi orvoslást is
nyújtó állami intézkedések folyamatába illeszkedik. A törvényben meg-
állapított visszamenôleges kárpótlás pedig egységes méltányossági jog-
alapon meghatározóan ex gratia jellegû, így a törvényhozó szabadsága a
részletekben való megkülönböztetésre igen nagy; ha a jogalkotó nem
eleve jogosultakat különböztet meg, a megkülönböztetés korlátja a po-
zitív diszkrimináció elvi határa. Itt is irányadók az alkotmány 70/A. §-
ában foglaltak, mert az elégtételi intézkedések során a kedvezményezet-
tek körét és a juttatások mértékét tekintve elvileg itt is fennáll a tiltott
megkülönböztetés lehetôsége. Az AB fontosnak tartotta kiemelni azt is,
hogy koncepcionálisan – a politikai ok gyûjtôfogalmának alkalmazása
miatt – a törvény ellen nem emelhetô kifogás.

6. A testület megállapította: nem alkotmányellenes az, hogy a törvény
a személyi sérelemokozások kárpótlási következményeirôl önállóan, a
tulajdoni sérelemokozásoktól függetlenül rendelkezik, mert az alkot-
mányból a korábbi rendszerben tulajdoni, egyéb vagyoni és nem vagyo-
ni sérelmet szenvedettek egységes és azonos ütemû kárpótlása kénysze-
rítôen nem következik. Ugyanígy nem alkotmányellenes az sem, ha a
kárpótlás szakaszosan történik. Ezt mondta ki a 16/1991. (IV. 20.) AB
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határozat is. Ide tartozik továbbá a törvény 20. § (2) bekezdésén alapu-
ló késôbbi törvényhozási kötelezettség is, amely a személyi sérelmet
szenvedettek további körének törvényi kárpótlását is kilátásba helyezi.
Ennyiben a szakaszolás itt is a jóvátételi, kárpótlási törvények végrehaj-
tása beosztásának minôsül, ezért az önmagában nem alkotmányellenes.
A fentiek értelmében a testület az indítványokat ebben a tekintetben el-
utasította.

7. A jogalkotó azonban e törvényt nem alkotta meg, így mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elô, mert a törvény egy, a
preambulumban és az 1. §-ban meghatározott jogosulti kör javára
egyáltalán nem állapít meg kárpótlási jogosultságot. Ebbe a csoportba
azok a múlt rendszerekben személyi sérelmet szenvedettek tartoznak,
akik büntetôeljáráson kívül lettek az állami önkény áldozatai. Az
egyenlô méltóságú személyként kezelés alkotmányos követelménye
kényszerítôen megköveteli, hogy a törvényhozó – a törvényben vállalt
kötelezettségnek megfelelôen – ezeknek az áldozatoknak a kárpótlásáról
is rendelkezzen. A törvényhozó a törvény 20. § (2) bekezdésében vállal-
ta, hogy az idôlegesen fennálló megengedhetetlen megkülönböztetést –
a törvény szerinti határidôvel – megszünteti. A határidô eredménytelen
eltelte, a törvény 20. § (3) bekezdésében megállapított törvényi határi-
dô elmulasztása ezért alkotmányellenességet eredményezett, így a testü-
let a mulasztás folytán felhívta az Országgyûlést, hogy 1995. szeptem-
ber 30-ig tegyen eleget jogalkotói feladatának.

8. Az AB azt is megállapította, hogy a mulasztással érintett alanyi kör-
ben a törvény alkotmányellenes megszorító rendelkezést tartalmaz,
amelyet a törvényhozónak az új törvény megalkotásakor ki kell küszö-
bölnie. A törvény 20. § (2) bekezdése alapján ugyanis azoknak a nem
vagyoni sérelmet szenvedetteknek a kárpótlásáról kell külön törvényben
rendelkezni, akik olyan bûncselekményeknek estek áldozatul, amelyek-
kel kapcsolatban az állam elmulasztotta érvényesíteni büntetô igényét,
és ezzel akadályozta azt, hogy a sérelmet szenvedettek hozzátartozói pol-
gári jogi igényt érvényesítsenek. Az AB álláspontja szerint az állam mu-
lasztása a büntetô igény érvényesítésével kapcsolatban indokolatlan és
önkényes ismérv, figyelemmel arra, hogy a polgári jogi igény érvénye-
sítésének ez a körülmény mértékadó akadálya az adott korban nem volt,
és mert a törvény ezt az ismérvet más jogosulti csoportoknál sem alkal-
mazza.

9. A testület megállapítása szerint a törvény egészének alkotmányelle-
nességét állító, továbbá az 1. §-ban megállapított személyi hatályát ki-
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fogásoló indítványok megalapozatlanok. Így minden alapot nélkülöz az
az indítvány is, hogy az AB kötelezze a törvényalkotót a jogosulti ala-
nyi kör újragondolására és ennek alapján új törvény alkotására. A testü-
let leszögezte, hogy a jogok eloszlásánál érvényesülnie kell az egyenlô
elbánás követelményének, de a jogosulti csoportok politikai szempontú
kiválasztása nem dôlhet el az Alkotmánybíróságon. Az önkényes, éssze-
rû indok nélküli megkülönböztetés alkotmányellenes, azonban a táma-
dott törvényben meghatározott „politikai okok” nem tekinthetôk önké-
nyesnek. Mindezekre tekintettel a testület az erre vonatkozó indítvá-
nyokat elutasította.

10. A törvény támadott 2. § (1) bekezdése az élet elvesztéséért állapít
meg kárpótlást. A jogosultak körét a magyar bíróság törvénysértô, illet-
ve semmissé nyilvánított halálos ítélete és annak végrehajtása okán, to-
vábbá annak alapján határozza meg, hogy a sérelmet elszenvedô a bün-
tetôeljárás vagy a büntetôügyben hozott ítélet végrehajtása során oly
módon vesztette életét, hogy a halál bekövetkezésének minden kétséget
kizáró oka az eljáró magyar hatóság szándékos közremûködése volt. Itt
tehát az egyösszegû kárpótlásra jogosultság tekintetében a törvény sze-
rinti csoportképzô ismérv a magyar igazságszolgáltatás diszfunkcionális
mûködése. Az AB megállapította, hogy az e feltételekkel képzett jogo-
sult kör homogén csoportot alkot, s mivel a csoportképzésnek alkotmá-
nyos vagy jogi kötelezettségen alapuló kritériumai csak annyiban van-
nak, hogy a kárpótlási jogosultságnak a semmisségi törvényekkel érin-
tett alanyi körre feltétlenül ki kell terjednie, e feltételrendszer megálla-
pítása az alkotmány alapjogi rendelkezéseit sem sérti. Minderre figye-
lemmel az egyösszegû kárpótlásra jogosultak személyi körének megha-
tározása nem ütközik az alkotmány 70/A. §-ába, és nem sért más alkot-
mányos elvet vagy alkotmánybeli rendelkezést sem, ezért az AB a tör-
vény 2. § (1) bekezdését kifogásoló indítványokat megalapozatlannak
találta és elutasította.

11. A testület megállapította, hogy a törvényhozó a második világhábo-
rú alatt faji, vallási vagy politikai okból külföldre deportáltak szem-
pontjait a kárpótlási jogosultság megállapításánál nem értékelte kellô
körültekintéssel és figyelemmel az egyenlô méltóságú személyként ke-
zelés követelményének megfelelôen akkor, amikor a deportálást pusztán
szabadságelvonásnak minôsítette, illetôleg azzal azonosította. Történe-
tileg a második világháború alatt a faji, vallási vagy politikai okból törté-
nô deportálás tömegesen és erôszakkal külföldre, rendszerint koncentrá-
ciós táborba hurcolást jelentett, melynek során a magyar állam saját
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polgárait összegyûjtötte és idegen szuverén fennhatóságának adta át.
A törvényhozó akkor, amikor a deportálás sajátos szempontjait és törté-
neti tényeit figyelmen kívül hagyta és azt a puszta szabadságelvonással
azonosította, az eltérô ismérvek ellenére történô homogén csoportkép-
zéssel megsértette az alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Mivel ezek a
szempontok és megkülönböztetô ismérvek többnyire irányadók a szov-
jetunióbeli kényszermunkára hurcolás eseteire is, az AB megállapította,
hogy a törvény 3. § (1) bekezdésének d) és e) pontjai alkotmányellene-
sek, ezért azokat megsemmisítette. A testület kimondta, hogy ha az ál-
lam különbözô helyzeteket – azzal, hogy az azokban rejlô lényeges kü-
lönbségeket figyelmen kívül hagyja – azonosan kezel, személyek közöt-
ti tiltott megkülönböztetést valósít meg.

12. Az egyházi jogi személyek kárpótlási jogosultsága kérdésében a tes-
tület úgy ítélte meg, hogy a törvény 2. § (4) bekezdésébe foglalt ren-
delkezés alkotmányosan nem kifogásolható. A törvényhozó az egyház-
megyét itt – jogi fikció alkalmazásával – mintegy hozzátartozónak te-
kinti, és a kárpótlás indoka ez, nem pedig az, hogy egyházi jogi sze-
mélyt is kárpótlásban akar részeltetni. Ebben a konstrukcióban az
egyenlô bánásmód alapja éppen az, hogy a törvény a büntetôeljárás so-
rán jogtalanul megölt egyházi személy után is meghatároz kárpótlásra
jogosultat, aki után – mert egyházi fogadalma miatt házastárs és leszár-
mazó hiányában halt meg – egyébként nem lenne. A rendelkezés tehát
nem függ össze relevánsan az alkotmány 60. §-ával, mert a törvény az
egyházi jogi személynek mint a jogtalanul megölt hozzátartozója helyé-
be lépô jogosultnak, nem pedig a jogi személyek egy preferált csoport-
jának juttat kárpótlást. A rendelkezés nem sérti az alkotmány 60. § (3)
bekezdésének – az egyházak államtól való elválasztásának – követelmé-
nyét sem. Az állam éppen azzal ismeri el az egyházak különállását, hogy
sajátosságaikat – ahol ez szükséges – a jogi szabályozás során is figye-
lembe veszi és szabadságukat garantálja.

13. Számos indítványozó sérelmezi, hogy a törvény a nem harcoló ala-
kulatok kötelékében teljesített munkaszolgálatosoktól megvonja a kár-
pótlás lehetôségét. Az indítványozók szerint az a rendelkezés, amely
szerint magyar bíróság ítélete vagy magyar közigazgatási hatóság hatá-
rozata alapján végrehajtott zárt, táborszerû fogva tartás is jogot alapít
a kárpótlásra, a különbségtételt nem szünteti meg, mert a munkaszol-
gálatosok nem bírósági ítélet vagy közigazgatási határozat, hanem ka-
tonai behívó alapján „raboskodtak”. A munkaszolgálatosokat befogadó
táborokban a harcoló és a nem harcoló alakulatok kötelékében teljesí-
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tett munkaszolgálat közötti különbségtétel ésszerûtlen és önkényes
megkülönböztetés. Nincs alkotmányos alap arra, hogy a törvényhozó a
nem hadmûveleti területen munkaszolgálatot teljesítôket kirekessze a
kárpótlásra jogot adó alanyi körbôl. A harcoló és nem harcoló alakula-
tok mint nem lényegi különbséget felmutató – tudniillik faji vagy po-
litikai okból szabadságelvonásnak minôsülô – helyzetek szerinti kü-
lönbségtétel már személyek közötti megengedhetetlen megkülönböz-
tetést jelent, ezért ez a szabályozás az alkotmány 70/A. § (1) bekezdé-
sébe ütközik, s mint ilyen, alkotmányellenes. Az AB a „harcoló alaku-
latokra” vonatkozó alkotmányellenes megszorító rendelkezést ezért – a
törvény hatálybalépésének idôpontjára visszamenôleges hatállyal –
megsemmisítette.

14. A törvény – jogi vélelmet alkalmazva – kimondta, hogy a szovjet
hadifogságba esett katonákat 1945. augusztus 1-jétôl kényszermunkára
hurcoltnak kell tekinteni. A rendelkezés alapja az, hogy a szovjetek nem
csatlakoztak a hadifogoly-egyezményhez, ezért míg a nyugatiak ekkor
rendszerint elengedték hadifoglyaikat, a szovjetek nem. Az 51/1992.
(III. 18.) Korm. rendelet támadott rendelkezéseinek alkotmányellenes-
sége – az indítvány szerint is – csak e rendelkezés összefüggésében vizs-
gálandó. A kárpótlás szempontjából viszont a törvény nem tartalmaz in-
dokolatlan megkülönböztetést a volt szovjet és nyugati hadifoglyok kö-
zött, mert a nyugati hadifogságban a hadifogoly vagy nem volt köteles
munkát végezni, vagy ha önkéntesen munkát végzett, ellenértékre tart-
hatott igényt. Ez volt az úgynevezett hadifogoly utalvány, amelynek ki-
fizetésérôl a sérelmezett kormányrendelet rendelkezik. Ezzel szemben a
Szovjetunióban kötelezô volt a kényszermunka, a hadifoglyok nem kap-
tak ellenértéket munkájukért. A testület szerint már a hadifogoly-
egyezményekhez való csatlakozás, illetôleg annak hiánya elegendô alap
az eltérô csoportképzésre. Mindezek alapján az erre vonatkozó indítvá-
nyokat elutasította.

15. Az életüktôl jogtalanul megfosztottak utáni kárpótlás tekintetében
a törvény 2. § (2), (3) és (4) bekezdése a jogosulti kört szélesen, míg a sza-
badságuktól jogtalanul megfosztottak utáni kárpótlás vonatkozásában a
törvény 5. § (1) és (2) bekezdése szûken határozza meg. Az AB megál-
lapította, hogy nem alkotmányellenes megkülönböztetés, hogy az éle-
tüket elvesztettek utáni kárpótlás jogosulti körét a törvény szélesebben
határozza meg, mint a szabadságukban korlátozottakét, hiszen az elôb-
binél a jogosulti körbôl eleve kiesnek a közvetlen sérelmet szenvedet-
tek, továbbá mert az élet elvesztése általában a hozzátartozók szélesebb
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körére jelent személyi sérelmet, míg a szabadságelvonás rendszerint
csak az együtt élô, közeli hozzátartozókat érinti rendkívüli módon vagy
súlyosan. Mivel a 2. § hatálya alá tartozó kárpótlás jellegében más, mint
a szabadságelvonásért juttatott, azaz más a kárpótlás alapja, maguk a jo-
gosulti körök is összehasonlíthatatlanok. A törvény 5. § (1) bekezdése
tehát nem alkotmányellenes, ezért az AB az 5. § alkotmányosságát két-
ségbe vonó indítványokat is elutasította.

16. A kárpótlási jegyek alkotmányosságának kérdésében a testület
megállapította, hogy a kárpótlás módjának megválasztása a törvényho-
zó által az alkotmány egyetlen rendelkezésével sem hozható összefüg-
gésbe, így nem alkotmányellenes a tulajdoni sérelemokozásoknál is al-
kalmazott, ráadásul itt a jogosult által választható kárpótlási jegy bizto-
sítása a részbeni jóvátételre.

17. Az indítványok egy része a kollektív felelôsség megállapítását kifo-
gásolta. Az AB azonban indokolásában kifejtette, hogy a támadott ren-
delkezésekben nem kollektív felelôsségrôl, hanem kollektív érdemte-
lenségrôl van szó, még pedig azon az alapon, hogy a kárpótlásra egyébként
jogosultak meghatározott körének tagjai, akik bár elszenvedtek jogta-
lan szabadságelvonást, mégis kiesnek a kárpótoltak csoportjából, mert
vagy korábban vagy elszenvedett sérelmeiket követôen más, okozott
jogsértések közvetlen és aktív résztvevôi voltak. Ez a szabályozási elv al-
kotmányosan azért megengedhetô, mert méltányosságból adott, ex gra-
tia juttatásból zár ki olyan csoportokat, amelyek a kárpótlást is kelet-
keztetô tényállások megvalósításában – más idôszakban – aktív közre-
mûködést vállaltak. Az érdemtelenség kollektivizálása tehát valójában
objektív – és alkotmányosan megengedett –, ésszerû alapon történô cso-
portképzés, amely a tényálláskörbe tartozó valamennyi résztvevôre kie-
sési okot állapít meg. Ez a szabályozás nem sérti az emberi méltóságot,
nem is önkényes.

18. A testület megállapította, hogy törvény 19. §-a a szerzett jogokat
illetôen nem tartalmaz jogfosztást. Akinek büntetôügyében a támadott
törvény hatálybalépésekor a Be. szerinti kártalanítási, illetve visszatérí-
tési igény még nem nyílt meg, annak nem volt alanyi joga a kárpótlás-
ra. Az ugyanis vagy a törvénysértô ítélet semmissé nyilvánításával vagy
közvetlenül e törvénnyel keletkezett. Akinek viszont kártalanítási
igényre való jogosultságát a törvény hatálybalépése elôtt törvényességi
óvás vagy perújítás folytán már megállapították, választhatott, hogy
kártalanítását a Be. vagy a törvény alapján kéri. A törvényhozó szabad-
ságában áll, hogy a jövôre nézve a kártalanításra, kárpótlásra való jogo-
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sultságot belátása szerint határozza meg. Alkotmányellenes diszkrimi-
nációról azért sem lehet szó, mert a törvényhozó nem eleve jogosultak
között különböztet, hanem a jövôre nézve – e törvénnyel egységes jog-
alapon – jogosultságot teremt.

19. A törvénynek a párizsi békeszerzôdéssel ellentétes voltát állító in-
dítványokat az AB érdemben nem vizsgálta, mert jogszabály nemzetközi
szerzôdésbe ütközésének alkotmányossági vizsgálatát csak az Abtv. 21. §
(3) bekezdésében meghatározottak indítványozhatják. Mivel az erre vo-
natkozó indítványok nem jogosulttól származtak, az AB az indítványo-
kat visszautasította azokkal az indítványokkal együtt, amelyek a tör-
vény „kiegészítését és pontosítását” kérték, mert törvényalkotásra nincs
hatásköre a testületnek.

18/2001. (VI. 1.) AB HATÁROZAT

DISZKRIMINÁCIÓ A MEDDÔSÉGKEZELÉSBEN

Az indítvány

1. Az indítványozó az emberi reprodukció egyes kérdéseivel foglalko-
zó 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet egyik rendelkezésének utólagos norma-
kontrollját, valamint a sérelmezett rendelkezés visszamenôleges hatályú
megsemmisítését kérte beadványában. Az ügy elôadó bírája Kukorelli
István volt.

2. A kifogásolt jogszabályi rendelkezés alapján a hatvanadik életévüket
betöltött férfiak – biológiai alkalmasságtól függetlenül – a kötelezô
egészségbiztosítás terhére nem vehetnek igénybe egyes meddôségkeze-
lési eljárásokat.

3. A sérelmezett rendelkezés az indítványozó  álláspontja szerint sérti
az alkotmánynak a társadalombiztosítási ellátáshoz való jogot deklaráló
70/E. § (2) bekezdését, valamint az életkor szerinti diszkrimináció tilal-
mát tartalmazó 70/A. §-át, mert a szabályozás nem csupán a férfi bioló-
giai alkalmasságától teszi függôvé az egészségügyi szolgáltatást, hanem
életkorától is. Az indítványozó rámutatott arra is, hogy a kifogásolt sza-
bályozás a leendô anyát is sújtja, így hivatkozott az alkotmánynak a csa-
lád intézménye védelmét deklaráló 15. §-ára és a minden ember jogké-
pességét megfogalmazó 56. §-ára. Az indítványozó a rendelkezés vissza-
menôleges hatályú megsemmisítését saját érintettségével, valamint
több száz ezer forintot kitevô költségeivel indokolta.
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A határozat

4. Az Alkotmánybíróság határozatában utalt saját gyakorlatára, mely sze-
rint az alkotmány 70/E. § (2) bekezdésében megfogalmazott, a kötelezô
társadalombiztosítás körébe tartozó ellátási jogosultság mint szociális jog
a „megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogot” garantálja, amely elen-
gedhetetlen az emberi méltósághoz való jog megvalósulásához. A testület
álláspontja szerint a jogalkotó e minimális ellátás feltételeinek megállapí-
tása során viszonylag nagy szabadságot élvez, és a reprodukciós eljárások,
mint a meddôség kezelésére szolgáló beavatkozások is, nincsenek össze-
függésben a „megélhetéshez szükséges ellátáshoz való joggal”.

5. Indokolásában az AB ismételten hangsúlyozta, hogy mindazon tár-
sadalombiztosítási szolgáltatások esetében, ahol a biztosítási elem szere-
pet játszik, a szolgáltatások csökkentésének vagy megszüntetésének al-
kotmányossága a tulajdonvédelem (alkotmány 13. §) ismérvei szerint
bírálandó el. Bár a járulékfizetés és a szolgáltatások pontos megfelelése
az alkotmány alapján nem követelhetô meg, a társadalombiztosítási
szolgáltatásokat és várományokat nem lehet az ellenszolgáltatások érin-
tetlenül hagyása mellett lényegesen és aránytalanul úgy megváltoztat-
ni, hogy az az alkotmány által védett tulajdonosi pozíció sérelmével jár-
jon.

6. A testület hivatkozott korábbi, 56/1995. (IX. 15.) AB határozatára is,
melyben megállapította, hogy a tulajdon alkotmányos védelme nem kö-
veteli meg azt, hogy egyes egészségügyi ellátásokat a társadalombiztosí-
tás keretében, térítésmentesen lehessen igénybe venni. A térítésmentesen
igénybe vehetô szolgáltatások csökkentése pedig akkor minôsül alkot-
mányellenes tulajdonkorlátozásnak, ha az elvonás mértéke a még fedezett
egészségügyi szolgáltatásokhoz képest kirívóan aránytalan. A fentiek
alapján a testület megállapította, hogy az alkotmány nem biztosít alanyi
jogot az állampolgároknak meghatározott egészségügyi ellátások térítés-
mentes igénybevételére, a kifogásolt rendelkezés tehát nem sérti az alkot-
mány 70/E. § (2) bekezdésében biztosított ellátási jogosultságot, és nem
ellentétes a társadalombiztosítási ellátás tulajdoni védelmével sem.

7. A 750/B/1990. AB határozat szintén kimondta, hogy a reproduk-
ciós eljárások igénybevételéhez nem fûzôdik olyan alapvetô jog, amely
minden megkülönböztetés nélkül bárkit megilletne. A mesterséges
megtermékenyítés mint egészségügyi szolgáltatás feltételekhez köthe-
tô, feltéve, hogy ezek a feltételek az alkotmányos rendelkezésekkel össz-
hangban állnak.
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8. Bár a jogi szabályozás nem tesz különbséget azon az alapon, hogy
a kérelmezôk melyikének egészségügyi állapota miatt van szükség a be-
avatkozásra, ennek vizsgálata alkotmányossági szempontból elengedhe-
tetlen. Az elsô esetben a rendelkezés akkor zárja ki a reprodukciós eljá-
rás térítésmentes igénybevételét, ha arra a hatvanadik életévét betöltött
férfi vagy mindkét fél nemzôképtelensége miatt van szükség. A testület
véleménye szerint ebben az esetben a korhatár megállapítása nem önké-
nyes, mivel a hatvanadik életév feletti férfiaknál a nemzôképesség el-
vesztése már nem minôsíthetô egészségkárosodásnak, hanem az az élet-
korral természetes módon együtt járó állapot, ugyanis kivételesnek szá-
mít a hatvanadik életévüket betöltött férfiak családalapítása. A fentiek-
bôl következik, hogy a támadott rendelkezés nem részesíti hátrányos
megkülönböztetésben a hatvan év feletti nemzôképtelen férfiakat más
férfitársaikkal szemben.

9. A támadott szabályozás azonban akkor is kizárja a reprodukciós el-
járás térítésmentes igénybevételét, ha a hatvanadik életévét betöltött
férfi nemzôképes, de felesége (élettársa) betegsége, testi fogyatékossága
miatt van szükség a beavatkozásra. Ebben az esetben viszont nem az
életkorral együtt járó természetes állapotról és nem társadalmi szokások
figyelembevételérôl van szó, hanem arról, hogy a reproduktív korban lé-
vô nô egészségügyi ellátásra szorul, ezt azonban nem veheti térítésmen-
tesen igénybe. Az AB megítélése szerint nincs alkotmányos indoka an-
nak, hogy a reproduktív korú, meddô nô pusztán azért nem veheti
igénybe térítésmentesen a szükséges beavatkozást, mert az egyébként
nemzôképes férje (élettársa) betöltötte a hatvanadik életévét. A testület
szerint a szabályozás a beavatkozást kérô nôkkel szemben diszkrimina-
tív, mert az érintett jogalanyok egy részét nem kezeli egyenlô méltósá-
gú személyként az azonos alkotmányossági megítélés alá tartozó más
személyekkel. Az AB ezért a támadott rendelkezést – az eljárást kezde-
ményezô különösen fontos indokára tekintettel – hatálybalépésének
napjára visszamenôleges hatállyal megsemmisítette.
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B. A megkülönböztetésmentes bánásmód joga

750/B/1990. AB HATÁROZAT

MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS

Az indítvány

1. A mûvi megtermékenyítésrôl szóló 12/1981. (IX. 29.) EüM ren-
delet alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság állampolgári indít-
vány alapján vizsgálta. Az ügy elôadó bírája Herczegh Géza volt.

2. Az egészségügy-miniszteri rendelet lehetôvé tette a mûvi megter-
mékenyítést, de házassághoz és korhatárhoz kötötte.

3. Az indítványozó szerint az alkotmány tiltja, hogy az állampolgá-
rokat bármilyen címszó alatt hátrányosan megkülönböztessék, akár ne-
mük, koruk, családi állapotuk szerint, mert ez ellentétes az alaptörvény
70/A. § (1) és (2) bekezdésével.

A határozat

4. Az AB határozatában megállapította, hogy a mesterséges megter-
mékenyítéshez nem fûzôdik olyan emberi vagy állampolgári alapjog,
amely minden megkülönböztetés nélkül bárkit megilletne. A mestersé-
ges megtermékenyítés mint egészségügyi szolgáltatás feltételekhez köt-
hetô, feltéve, hogy ezek a feltételek az alkotmányos alapelvekkel össz-
hangban állnak.

5. A testület kimondta továbbá, hogy a támadott jogszabály erôsíti
a házasság intézményét és lehetôvé teszi a család létrejöttét (alkotmány
15. §). Ezen túl e szabály a születendô gyermekek érdekeit is védi, köz-
tük az alkotmány 67. §-ába foglaltakat, az minden gyermeknek joga
van a családja, az állam és a társadalom részérôl arra a védelemre és gon-
doskodásra, amely a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fejlôdéséhez
szükséges. Kívánatos tehát, hogy a gyermekek lehetôleg teljes családba
szülessenek.

6. A fentiekkel összhangban a testület kifejtette azt is, hogy a
jogszabály korlátozásai olyan intézkedésként foghatók fel, amellyel
a jogalkotó az alkotmány 70/A. § (3) bekezdésével az esélyegyenlôt-
lenségek kiküszöbölését célozza, tekintettel arra, hogy az orvostu-
domány tapasztalatai szerint az idôsebb korú anyáktól születô gyer-
mekek viszonylag nagyobb hányada hordoz valamilyen testi vagy
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lelki fogyatékosságot, így egyenlôtlen esélyekkel indulnak az élet-
ben.

7. Mindezek alapján az AB kimondta, hogy a támadott jogszabály
nem alkotmányellenes, ezért az indítványt elutasította.

10/1990. (IV. 27.) AB HATÁROZAT

ÖZVEGYI NYUGDÍJ

Az indítvány

1. Az indítványozó kezdeményezte a társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvény 60. §-a és az 1989. évi XLVII. törvény alkotmá-
nyossági vizsgálatát, valamint ezek megsemmisítését. Az ügy elôadó bí-
rája Zlinszky János volt.

2. A kifogásolt jogszabályok eltérôen szabályozták a nôk és a férfiak
özvegyi nyugdíjra való jogosultságát.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések ne-
mek szerinti diszkriminációt alkalmaznak, így ellentétesek az alkot-
mány 66. § (1) bekezdésével, mely a férfiak és nôk egyenjogúságát
mondja ki.

A határozat

4. Minthogy az indítvány nemcsak a társadalombiztosításról szóló
törvény egy konkrét rendelkezésére, hanem az özvegyi nyugdíjjogosult-
ság meghatározásának megkülönböztetô voltára vonatkozott, az Alkot-
mánybíróság az alkotmányellenesség utólagos vizsgálatát – az indítvány
tartalmának megfelelôen – az 1989. évi XLVII. törvény által részben
módosított, illetve kiegészített 1975. évi II. törvény 58–68. §-aira és a
kapcsolódó végrehajtási rendelkezésekre is kiterjesztette.

5. Az AB az indítvány elbírálásánál az alkotmány 66. § (1) bekezdé-
sén kívül figyelembe vette az alkotmány 70/A. §-át is, amely az embe-
ri, illetve állampolgári jogokat nemek szerinti megkülönböztetés nélkül
garantálja, valamint a 70/E. § (1) bekezdését, amely jogot biztosít a szo-
ciális biztonsághoz többek között öregség, betegség, rokkantság, öz-
vegység esetére.

6. A testület megállapította, hogy a vizsgált jogszabályok nem azonos
feltételekkel teszik lehetôvé a feleség és a férj részére az ideiglenes és az
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állandó nyugdíj megállapítását, s ez sérti az alkotmány 66. § (1) bekez-
dését. A testület döntése kiterjedt olyan jogszabályi rendelkezésekre is,
amelyek önmagukban nem minôsültek volna alkotmányellenesnek, de
megsemmisítésükre azért volt szükség, hogy az új özvegyi nyugdíjrend-
szer megalkotásakor az alaprendelkezések és a végrehajtási rendelkezé-
sek teljes összhangja megvalósulhasson. Az AB a megsemmisítést – fi-
gyelembe véve, hogy a társadalombiztosítás teljes jogi és intézmény-
rendszere átalakítás alatt állt – megfelelô határidô biztosításával, 1990.
december 31-i hatállyal mondta ki.

14/1995. (III. 13.) AB HATÁROZAT

AZONOS NEMÛEK ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA, HÁZASSÁGA

Az indítvány

1. Az indítványozó a Csjt., valamint a Ptk. egy-egy rendelkezésének
utólagos normakontrollját, továbbá azok megsemmisítését kérte bead-
ványában. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A családjogi törvény alapján házasságot nagykorú férfi és nô köt-
het. A Ptk. alapján az élettársi viszony a házasságkötés nélkül, közös
háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben együtt élô nô és férfi
kapcsolata.

3. Az indítványozó véleménye szerint a két támadott törvényi ren-
delkezés azzal, hogy nem teszi lehetôvé azonos nemûek házasságkötését,
illetve nem ismeri el élettársi kapcsolatukat, hátrányos nemi szerepek
szerinti megkülönböztetést alkalmaz. A kifogásolt rendelkezések az in-
dítványozó szerint sértik az alkotmány 66. § (1) bekezdésének a férfiak
és nôk egyenjogúságát biztosító, valamint 70/A. §-ának a bármilyen –
köztük a nemek szerinti – hátrányos megkülönböztetést tilalmazó sza-
bályát.

A határozat

4. Az indítvány elbírálásakor az Alkotmánybíróság abból indult ki,
hogy a házasság intézménye kultúránkban és jogunkban is hagyomá-
nyosan férfi és nô életközössége, valamint utalt arra, hogy a legfonto-
sabb nemzetközi emberi jogi egyezmények is ezt a felfogást követik. Ez
az életközösség tipikusan közös gyermekek születését és a családban
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való felnevelését, valamint az egymásról való gondoskodást célozza.
Ezért említi az alkotmány 15. §-a együtt a házasság és a család intéz-
ményét. Bár a gyermekek nemzésére és szülésére való képesség nem fo-
galmi eleme és nem feltétele a házasságnak, eredeti rendeltetésébôl fa-
kadóan a házastársak különnemûsége igen. A fentiekbôl következik,
hogy a magyar alkotmány a férfi és nô közötti házasságot tartja érték-
nek és azt védi.

5. Az AB határozatában kifejtette, hogy a férfiak és nôk külön-külön
homogén csoportot alkotnak, amelyeket a hátrányos megkülönböztetés
elkerülése miatt azonos módon kell kezelni. Azonban a különnemûek
közötti házasság feltételeinek egyenlô szabályozása nem foglalja magá-
ba az azonos nemûek házasodásának jogi lehetôségét. A testület rámu-
tatott arra, hogy a nemek közötti egyenjogúságnak addig van értelme,
amíg a férfiak és nôk közötti természetes különbséget elismerik, és az
egyenjogúságot erre tekintettel valósítják meg.

6. A testület rámutatott arra is, hogy az állam különbözô jogi lehe-
tôségekkel rendelkezik arra, hogy a különbözô életközösségeket elis-
merje és azokat különbözô életviszonyokba integrálja. Fenntarthat és tá-
mogathat hagyományos intézményeket, de létrehozhat új jogi formákat
is; e jogintézmények kialakításánál pedig az érintetteknek nem arra van
joguk, hogy ugyanazon intézményt vehesse mindenki igénybe, hanem
arra, hogy a szabályozás megalkotásánál egyenlôként, azonos méltóságú
személyként kezeljék ôket.

7. Mindezek alapján a testület arra a következtetésre jutott, hogy a tá-
madott rendelkezés nem valósít meg nem szerinti vagy pedig egyéb
helyzet szerinti különbségtételt, s ezért nem sérti az alkotmány 70/A.
§-át. A kifogásolt rendelkezés az alkotmány 66. §-ának (1) bekezdésé-
vel nem hozható összefüggésbe, hiszen nem érinti a férfiak és a nôk
egyenjogúságát. A családjogi törvénynek a házasságot különnemûek
kapcsolatára korlátozó elôírása ugyanis férfiak és nôk számára egyaránt
tiltja a házasságkötést azonos nemûekkel. Mindezek alapján az AB a
családjogi törvény támadott rendelkezésére vonatkozó indítványt eluta-
sította.

8. Az élettársi kapcsolat kérdését vizsgálva a testület leszögezte, hogy
az alkotmány a házasságot, s nem az élettársi kapcsolatot részesíti kife-
jezett védelemben. Kimondta ugyanakkor, hogy két személy életközös-
sége megvalósíthat olyan értékeket, hogy az érintettek személyi méltó-
ságának egyenlô figyelembevétele alapján, az együtt élô személyek ne-
métôl függetlenül igényt tarthat jogi elismerésre. A testület a hatályos
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jogszabályok vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy az élet-
társakat érintô jogi szabályozás a legritkább esetben vonatkozik csak az
élettársakra, rendszerint felöleli a közeli hozzátartozók bizonyos körét
is. Ezekben az életviszonyokban a jogok és kötelességek szempontjából
általában nincs jelentôsége annak, hogy az élettársi viszony különbözô
nemû személyek között áll-e fenn, a lényeg a ténylegesen fennálló érzel-
mi és/vagy gazdasági kapcsolat. Azok a kedvezmények, valamint meg-
szorítások, amelyek alapja az életközösség fennállása, nem függhetnek
pusztán az együtt élôk nemétôl.

9. A testület rámutatott arra, hogy a jogalkotónak többféle lehetôsége
van a visszás helyzet megszüntetésére. Törölheti a Ptk.-ból az élettársak
fogalmának férfi és nô együttélésére vonatkozó korlátozását, de a meg-
felelô jogállást külön jogintézménnyel is biztosíthatja, adott esetben a
vonatkozó szabályokat az azonos nemûekre is kiterjesztheti; mindezt a
jogalkotó az élettársi kapcsolat jogi fogalmának érintetlenül hagyásával
is megteheti. Ezért az AB az élettársak fogalmának alkotmányosságáról,
illetve annak megsemmisítésérôl nem döntött, hanem az eljárást e te-
kintetben felfüggesztette, lehetôséget adva a jogalkotónak az alkot-
mányellenes helyzet tetszôleges rendezésére.

10. Az AB a fentiek értelmében kimondta továbbá: ellentétes az alkot-
mánnyal, hogy azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek az érzelmi,
szexuális és gazdasági közösségben házasságon kívül együtt élô és kap-
csolatukat nyilvánosan vállaló személyekre nézve jogokat és kötelessé-
geket állapítanak meg, csakis a Ptk. fogalommeghatározása szerinti
élettársi viszonyhoz fûznek jogkövetkezményeket.

7/1998. (III. 18.) AB HATÁROZAT

FÉRFIAK DISZKRIMINÁCIÓJA

Az indítvány

1. Az indítványozó a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezô 89/1990. (V. 1.) MT
rendelet egyik rendelkezésének utólagos normakontrollját kérte. Az
ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. A kifogásolt rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja csupán a
szövônôk számára tette lehetôvé korkedvezményes nyugdíj igénybevé-
telét, férfiak számára nem.
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3. Az indítványozó a nemek egyenjogúságának sérelmére hivatkozva
kérte a rendelet 1. számú mellékletének 7. pontjában szereplô „szövô-
nô” munkaköri megnevezésbôl a „nô” megszorítás törlését. Véleménye
szerint a szabályozás ellentétes az alkotmány 66. § (1) bekezdésével.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezéssel való tartalmi egyezés
miatt a hatályos jogszabályok tekintetében folytatta le az alkotmányossá-
gi vizsgálatot. Így a vizsgálat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezô 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7. pontjára terjedt ki.

5. A népjóléti miniszter az AB korábbi felhívására úgy nyilatkozott,
hogy maga is aggályosnak tartja a szabályozást. Kifejtette, hogy a szövö-
dei munkakörülmények egyaránt ártalmasak lehetnek mind a nôi, mind
a férfi szervezet számára, azonban a nôi szervezetben a károsodás rövidebb
idô alatt következhet be, ezt a körülményt azonban a törvény más rendel-
kezése már értékelte a nôk javára. Ennek ellenére a jogalkotó a korábbi jo-
gi szabályozással azonos jogszabályi rendelkezéseket léptetett hatályba.

6. A testület az alkotmány 66. § (1) bekezdése mellett figyelembe
vette annak (3) bekezdését is, mely a nôk és a fiatalok védelmének érde-
kében pozitív diszkriminációt tartalmazó szabályok megalkotására ad
felhatalmazást.

7. A vizsgált jogszabály is tartalmaz ilyen pozitív diszkriminációt. A
jogszabály értelmében a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság a
nôket nyolcévi, a férfiakat tízévi, korkedvezményre jogosító munkakör-
ben eltöltött idô után illeti meg. Az AB álláspontja szerint azonos mun-
kakört betöltô, azonos munkát végzô férfiak és nôk között alkotmányo-
san indokolt különbséget tenni a korkedvezményes nyugdíjra való jogo-
sultság feltételeire tekintettel, azonban indokolhatatlan a férfiak teljes
kizárása akkor, ha a szervezet fokozott igénybevétele vagy az egészségre
vonatkozó különös ártalom náluk is fennáll. A munkaköri leírásból –
melyet szintén a vizsgált jogszabály tartalmazott – egyértelmûen kide-
rült, hogy nem tesz különbséget a nemek között, így az adott munka-
körrel járó egészségi ártalom a férfiakat ugyanúgy érte, mint a nôket.

8. A testület határozatában kimondta, hogy ez a kizárás már megenged-
hetetlen diszkriminációnak minôsül, sérti az alkotmány 66. § (1) bekez-
dését, valamint 70/A. §-a (1) bekezdését és ezért alkotmányellenes.
Mindezek alapján a végrehajtási rendelet 1. számú mellékletének 7.
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pontjába foglalt munkaköri felsorolásokat és foglalkozásmegnevezése-
ket – a jogbiztonság alkotmányi szempontjára figyelemmel – visszame-
nôleges hatállyal megsemmisítette. Tekintettel azonban a jogalkotói
beavatkozás szükségességére, a visszaható hatályú megsemmisítést meg-
felelô határidôt adva, 1998. január 1-jei hatállyal rendelte el.

20/1999. (VI. 25.) AB HATÁROZAT

HOMOSZEXUÁLISOK DISZKRIMINÁCIÓJA

Az indítvány

1. Az ügyben két indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, me-
lyeket a testület tárgyi összefüggésükre való tekintettel egyesített és egy
eljárásban bírált el. Mindkét indítvány a Btk. vérfertôzés tényállását ki-
fogásolta és annak megsemmisítését kérte. Az ügy elôadó bírája
Tersztyánszky Ödön volt.

2. A Btk. 203. § (1) bekezdése kimondta, hogy bûntettet követ el az a
személy, aki egyenes ági rokonával közösül vagy fajtalankodik. A (2) be-
kezdés szerint a leszármazó nem büntethetô, ha a cselekmény elkövetése-
kor nem töltötte be tizennyolcadik életévét. A (3) bekezdés a testvérek kö-
zötti közösülést, valamint természet elleni fajtalanságot rendelte büntetni.

3. Az egyik indítványozó a vérfertôzés tényállásának teljes megsem-
misítését kérte. Álláspontja szerint a szabályozás sérti a hátrányos meg-
különböztetésnek az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében deklarált ti-
lalmát, az ilyen jellegû kapcsolatokban ugyanis nem lelhetôk fel a tár-
sadalmi veszélyesség elemei, és megengedhetetlen, hogy a jog az embe-
rek magánéletébe és szexuális szokásaiba úgy avatkozzék be, hogy kö-
zöttük alkotmányellenes megkülönböztetést tesz.

4. A másik indítványozó csak a Btk. 203. § (3) bekezdésének vizsgá-
latát kérte. Véleménye szerint diszkrimináció állapítható meg, ugyanis
a törvény a testvérek közötti heteroszexuális fajtalankodást nem tekinti
bûncselekménynek, a homoszexuális, tehát a „természet elleni” fajtalan-
kodást viszont büntetni rendeli.

A határozat

5. Határozatában a testület hivatkozott a 21/1996. (V. 17.) AB hatá-
rozatra, melyben kifejtette, hogy a büntetôjog a nemi erkölcs területén
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is meghúzza azt a szélsô határt, amelynek áthágását a társadalom már
nem tûri el. Leszögezte továbbá, hogy a nemi erkölcs szempontjából
nem lehet kérdésesnek tekinteni a vérfertôzés büntetését.

6. Az AB utalt arra, hogy az alkotmány 15. és 16. §-a a házasság és a
közeli (vér)rokonok közötti családi kapcsolat védelmét, az ifjúság tekin-
tetében az állam különös gondoskodási kötelezettségét írja elô, vala-
mint a leszármazás genetikai védelme ésszerû indokát adja a társadalom
e kiemelt személyi csoportjaira vonatkozó, büntetôjogi következmé-
nyekben is mutatkozó megkülönböztetésnek. A Btk. 203. § (1) bekez-
dése, amely az egyenes ági rokonok közötti fajtalankodást bünteti, vo-
natkozik a homoszexuális és heteroszexuális fajtalankodásra is. Szexuá-
lis irányultság szerinti különbségtétel tehát nem állapítható meg e kie-
melt személyi körnél. Az AB minderre figyelemmel elutasította azt az
indítványt, amely a Btk. 203. § (1)–(2) bekezdését és a (3) bekezdés el-
sô fordulatát az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközônek állította
és megsemmisítését kérte.

7. A testület megállapította, hogy a sérelmezett rendelkezés (3) bekez-
dése a fajtalankodásnak csak különös esetét rendeli büntetni, így azt
csak azonos nemû testvérek követhetik el. A tényállás így különbséget
tesz ugyanazon magatartásra vonatkozóan az azonos nemû és a különne-
mû testvérek között, a különbségtétel alapja pedig egyedül a szexuális
irányultság. A 35/1994. (VI. 24.) AB határozat szellemében a testület
azt vizsgálta, hogy a különbségtételnek van-e „tárgyilagos mérlegelés
szerinti ésszerû oka”. A vizsgált esetben ilyen okot az AB nem talált.
Nem indokolható ésszerûen a különnemû és az azonos nemû testvérek
közötti fajtalanság eltérô büntetôjogi megítélése. Nem igazolható az
sem, hogy eltérô lenne ezek társadalomra való veszélyessége.

8. A fentiek alapján az AB megállapította, hogy a kifogásolt rendel-
kezés az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközô „egyéb helyzet” sze-
rinti különbségtétel, és mint ilyen, alkotmányellenes. A testület a vizs-
gált szövegrészletet megsemmisítette, valamint elrendelte az alkot-
mányellenes jogszabály alapján lefolytatott és jogerôs határozattal lezárt
büntetôeljárások felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem men-
tesült a hátrányos következmények alól.

Különvélemény

9. A határozathoz Strausz János alkotmánybíró különvéleményt csatolt,
amelyhez Lábady Tamás alkotmánybíró is csatlakozott. Strausz bíró ki-
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fejtette, hogy az indítványok elutasítása helytálló volt, viszont nem ér-
tett egyet a részleges megsemmisítéssel. Álláspontja szerint valamely
magatartás aktuális vagy tartós társadalmi veszélyességének megítélése
kizárólag a törvényhozó kompetenciájába tartozik, és abból, hogy a tör-
vény már nem fenyegeti büntetéssel a különnemû testvérek közötti faj-
talankodást, nem következik, hogy az azonos nemûek közötti természet
elleni fajtalanság se legyen büntetendô. Kifejtette, hogy az alkotmányi
diszkriminációtilalom elsôsorban alkotmányos alapjogokra értelmezen-
dô; ha a megkülönböztetés nem ilyen jogok tekintetében történt, alkot-
mányellenesség akkor állapítható meg, ha az önkényes, illetve az embe-
ri méltósághoz való jogot sérti. Véleménye szerint a testvérek közötti
homoszexuális kapcsolat létesítése nem fogható fel valamely, az alkot-
mány által védett emberi szabadságjognak, illetve alkotmányosan vé-
dett értéknek. Álláspontja szerint a megkülönböztetés büntetôjogi
szempontok alapján történik, ezért a különbségtétel nem önkényes, és
nem fogható fel az emberi méltóság sérelmeként sem.

28/2000. (IX. 8.) AB HATÁROZAT

FÉRFIAK, NÔK EGYENJOGÚSÁGA TÖBB TÖRVÉNYBEN

Az indítvány

1. Az indítványozó több, nézete szerint a „férfi-nôi jogegyenlôséget, az
indokolatlan megkülönböztetés tilalmát kimondó alkotmányos sza-
bályt” sértô jogszabályi rendelkezést támadott a honvédelem, a nyugel-
látás, a kárpótlási életjáradék, valamint a lakbér-hozzájárulás területén.
Az ügy elôadó bírája Kiss László volt.

2. A Hvt. 70, 71, 132. és 133. §-ai hadkötelezettséget, polgári védel-
mi kötelezettséget, valamint honvédelmi munkakötelezettséget állapí-
tottak meg, a törvény egyik végrehajtási rendelete, a 178/1993. (XII.
27.) Korm. rendelet 45. §-a a hadkötelesek adatkezelését szabályozta.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyá-
ról szóló 1996. évi XLIII. törvény 220, 269. és 302. §-ai a szolgálati vi-
szony létesítésének feltételeit rendezték.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény 7, 9. és 53. §-ai, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkezô
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. és 12. §-ai az öregségi nyugdíjkor-
határra, elôrehozott öregségi nyugdíjra és az özvegyi nyugdíj feléledésé-
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re vonatkozó szabályokat tartalmaztak. A korengedményes nyugdíjazás-
ra vonatkozó 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a és az egyes köz-
ponti államigazgatási szervek dolgozóinak korkedvezményes nyugdíja-
zásáról szóló 85/1990. (IV. 29.) MT rendelet 1. §-a a munkavállalók ne-
mére tekintettel eltérôen szabályozta a korkedvezményes nyugdíjazás
feltételeit.

4. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI.
törvény 2. §-a és annak melléklete az életjáradék nyújtásának idejét és
összegét a jogosult nemére tekintettel állapította meg. Az életüktôl és
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekezdésének melléklete a vár-
ható élettartamot állapította meg korra és nemre lebontva.

5. A lakbér-hozzájárulásról szóló 4/1971. (II. 8.) Korm. rendelet vég-
rehajtására kiadott 3/1971. (II. 8.) PM–ÉVM együttes rendelet 3. § (2)
bekezdése a keresôképtelenség megállapításánál eltérô szabályokat álla-
pított meg a nôkre és a férfiakra.

6. Az indítványozó álláspontja szerint a felsorolt jogszabályhelyek
mindegyike alkotmányellenes, ellentétben állnak az alkotmány 66. és
70/A. §-ával, mivel nemi alapon tesznek különbséget a személyek kö-
zött.

A határozat

7. A pozitív megkülönböztetés tekintetében a testület hivatkozott
korábbi, 9/1990. (IV. 25.) AB határozatára, amelyben kifejtette, hogy a
pozitív diszkrimináció abban az esetben indokolható, ha célja az egyén
hátrányos helyzetének enyhítése.

8. A testület a 46/1994. (X. 21.) AB határozatban már vizsgálta a Hvt.
70. § (1) bekezdésének szövegét, és megállapította, hogy az nem alkot-
mányellenes. A korábbi indítvány alapján hozott érdemi elutasító hatá-
rozat – mint ítélt dolog – akadályát képezi az ugyanazon jogi indokok
alapján ismételten lefolytatandó érdemi vizsgálatnak, így az AB az in-
dítvány erre vonatkozó részét érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

9. A fentiekkel szorosan összefügg a hadkötelesek tájékoztatási köte-
lezettsége, valamint adataik kezelése. A testület álláspontja szerint ér-
telmetlen a nyilvántartás bôvítése olyan személyek adataival, akiknél a
hadkötelezettség lehetôsége fel sem merülhet. A tájékoztatási kötele-
zettség ezért terheli csak a férfiakat, ami nem alkotmányellenes megkü-
lönböztetés, csupán folyománya a honvédelemrôl szóló törvény 70. § (1)
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bekezdésébe foglalt, a nôket érintô pozitív diszkriminációjának. Az AB
a fentiekre tekintettel az indítvány e részét elutasította.

10. A szolgálati viszony létesítésének kérdésében a testület arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy a sorkatonai szolgálat teljesítése mint a
szolgálati viszony létesítésének feltétele ugyancsak a hadkötelezettség-
bôl következik, ezért ez a férfiak és nôk közötti különbségtétel sem al-
kotmányellenes. Ezek alapján az indítványt ebben a vonatkozásban is el-
utasította.

11. Az indítványozó sérelmezte azt is, hogy a férfiakra és a nôkre
eltérô korhatárok között terjed ki a polgári védelmi és a honvédelmi
munkakötelezettség. Az AB kifejtette, hogy a polgári védelmi köte-
lezettségnél és a honvédelmi munkakötelezettségnél a jogalkotó a
történelmileg kialakult szabályozást és a kötelezettségek ellátásához
szükséges átlagos fizikai alkalmasságot vette figyelembe. Az alkot-
mány 66. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a munka végzése során a
nôk és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják”. Ahogyan
arra a testület a 7/1998. (III. 18.) AB határozatban rá is mutatott, eb-
ben a bekezdésben az alkotmány a nôk védelme érdekében pozitív
diszkriminációt tartalmazó szabályok kialakítására ad felhatalmazást.
A polgári védelmi kötelezettségnél és a honvédelmi munkakötele-
zettségnél az életkorok eltérô meghatározása ilyen, a nôk védelmét
biztosító szabályokat jelent, ezért az indítvány erre vonatkozó részét
szintén elutasította.

12. A testület az indítvány nyugdíjrendszert támadó részével kap-
csolatban leszögezte, hogy lényegesen megváltoztak és folyamatosan
alakulnak át a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvetô elemei.
Az egyik jelentôs, az egész keresô lakosságot érintô változtatás a kor-
határok egységesítése és felemelése volt. Azonban elvi jelentôsége van
annak, hogy a jogbiztonsághoz, a jogállamiság leglényegesebb fogalmi
eleméhez hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása. A
43/1995. (VI. 30.) AB határozat kimondta, hogy a szolgáltatásokat és
a hozzájuk fûzôdô ellátásokat nem lehet megfelelô indok nélkül, sem
pedig egyik napról a másikra lényegesen megváltoztatni. Az átmenet
nélküli változáshoz különös indok szükséges. Ezzel kapcsolatos a
32/1997. (V. 16.) AB határozat is, mely kifejti, hogy mivel a nyugdíj-
korhatár kiegyenlítése az eddig kedvezôbb helyzetben lévô nôk elônyé-
nek megszüntetésével valósul meg, nem indokolatlan, hogy a változta-
tás fokozatos bevezetése a nôk számára átmenetileg kedvezôbb lehetô-
séget nyújt a korábbi nyugdíjba vonulásra. Mindezekre figyelemmel a
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testület véleménye szerint elengedhetetlen volt az indítványokkal tá-
madott szabályok beillesztése az új szabályozásba, hiszen méltánytalan
lett volna a rendszer minden átmeneti intézkedés nélküli, azonnali be-
vezetése. Az özvegyi nyugdíj feléledését szabályozó rendelkezést az AB
szintén a nyugdíjreform elôtt keletkezett ellátások védelmeként kezel-
te. Ugyanez vonatkozik a korkedvezményes nyugdíj feltételeinek meg-
állapítását szabályozó rendelkezésekre is. A fentiek alapján a testület az
indítványt a nyugellátást szabályozó rendelkezések vonatkozásában el-
utasította.

13. A kárpótlási tárgyú törvények életjáradék-megállapításáról az
AB kijelentette, hogy a várható élettartam eltérése férfiak és nôk
esetében nem csupán statisztikai valószínûség, hanem számszerûen
igazolható statisztikai tény, és mint ilyen, a jogalanyok közötti kü-
lönbségtétel objektív indoka lehet. Így a várható élettartamra figye-
lemmel eltérôen kialakított szabályozás nem önkényes különbségté-
tel, hiszen a jogalanyok között ténylegesen fennálló különbségeket
veszi alapul.

14. A testület pozitív diszkriminációval kapcsolatos álláspontját elôször
a 9/1990. (IV. 25.) AB határozatban fejtette ki, mely szerint a megkü-
lönböztetési tilalom nem jelenti azt, hogy minden megkülönbözte-
tés tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak
mindenkit egyenlôként, egyenlô méltóságú személyként kell kezelnie.
A 61/1992. (XI. 20.) AB határozat kimondta, hogy a jogegyenlôség
nem jelenti a természetes személyeknek a jogon kívüli szempontok sze-
rinti egyenlôségét is. Az ember mint a társadalom tagja különbözhet és
különbözik is más emberektôl, ennek figyelembevétele az állam joga,
bizonyos körben kötelezettsége is. Mindezek alapján az AB úgy ítélte
meg, hogy nem sérti a jogok egyenlô elosztásának kívánalmát az, hogy
a várható élettartamra alapozottan bizonyos esetekben eltérô összegû
életjáradékra jogosultak a férfiak és a nôk, így az indítványnak ezt a ré-
szét is elutasította.

15. Az indítványozó által kifogásolt lakbér-hozzájárulási rendelkezések-
rôl megállapította, hogy azok az 1971. évi egyszeri lakbéremelést vol-
tak hivatottak ellensúlyozni, ezért e jogszabályok teljesedésbe mentek,
s már nincs mód arra, hogy a jogalanyok e jogszabályok alapján jogot
szerezzenek. Az AB állandó gyakorlata szerint az ilyen jogszabály lénye-
gében hatályát vesztette, ezért a testület annak alkotmányellenességét
utólagos normakontroll hatáskörben vizsgálni nem jogosult, így az el-
járást a kifogásolt rendelkezés tekintetében megszüntette.
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45/2000. (XII. 8.) AB HATÁROZAT

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY

Az indítvány

1. Több indítványozó fordult az Alkotmánybírósághoz annak megál-
lapítása végett, hogy az Országgyûlés jogalkotói feladatát elmulasztot-
ta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elô, mivel nem alkotott átfo-
gó törvényt a diszkrimináció tilalmáról. Az indítványozók szerint a ma-
gyar állam nemzetközi szerzôdésbôl eredô kötelezettségét is megsértet-
te. Az ügy elôadó bírája Erdei Árpád volt.

2. Az alkotmány 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztár-
saság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert sza-
bályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsô
jog összhangját. A 8. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság el-
ismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetô jogait, ezek
tiszteletben tartása és védelme az állam elsôrendû kötelessége. A 8. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az alapvetô jogokra és kötelezettségekre vo-
natkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvetô jog lényeges tartal-
mát azonban nem korlátozhatja.

3. Az indítványozók szerint a fentiek és a Magyar Köztársaság által alá-
írt nemzetközi egyezmények együttesen az Országgyûlés kötelezettsé-
gévé teszik egy diszkriminációellenes törvény megalkotását. Álláspont-
juk szerint a jelenlegi szabályozás nem elegendô, mindenképp szükség
van egy átfogóan szabályozó, garanciákat nyújtó, szankciókat megálla-
pító és eljárási rendet intézményesítô jogszabályra.

A határozat

4. A testület határozatában megvizsgálta a mulasztásos alkotmánysértés
fennállásának lehetôségét. Kifejtette, hogy a hatályos törvényi szabályozás
szerint a mulasztásnak és az ennek folytán elôidézett alkotmányellenes hely-
zetnek együttesen kell fennállnia. Az AB következetes gyakorlatából faka-
dóan a jogalkotói feladat elmulasztása akkor állapítható meg, ha kötelezett-
sége konkrét jogszabályi felhatalmazásból ered vagy valamely alapvetô jog
érvényesüléséhez magából az alkotmányból szükségszerûen következik.

5. Mivel kifejezett alkotmányi felhatalmazás átfogó diszkriminációellenes
törvény megalkotására nézve nem volt, az AB a továbbiakban azt vizsgálta,
levezethetô-e az alkotmányból az átfogó kódex megalkotására vonatkozó tör-
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vényhozói kötelezettség. A testület állandó gyakorlatára utalva kifejtette,
hogy a jogbiztonság követelményét önmagában nem sérti az, ha valamely
tárgykörre több jogszabály – és nem egyetlen átfogó – tartalmaz rendelkezé-
seket, valamint arra is ismételten rámutatott, hogy nem minden, az alapjog-
gal összefüggô tárgykör követeli meg a törvényi szabályozást. Álláspontja
szerint a jogrendszer egészének kell a hátrányos megkülönböztetés lehetôsé-
gét kizárnia, illetve az ez elleni védelem eszközeit és garanciáit megteremte-
nie. Az AB álláspontja szerint tehát a diszkriminációellenes szabályozás
„ágazati tagoltsága” nem eredményez önmagában alkotmányellenességet.

6. A kérdés következô aspektusaként a testület azt vizsgálta, hogy a ma-
gyar jogrendszer valóban híján van-e a diszkrimináció tilalmát átfogóan
szabályozó jogszabálynak, illetve hiányoznak-e a tilalom érvényesüléséhez
szükséges garanciák, szankciók, valamint eljárási rend. Az AB megállapí-
totta, hogy a diszkrimináció tilalma a legmagasabb jogforrási szinten, az
alkotmányban jelenik meg. Az alaptörvény a kérdést két irányból közelí-
ti meg: egyrészt kimondja, hogy mindenki egyenlô, másrészt tiltja a hát-
rányos megkülönböztetést. Az alapvetô diszkriminációellenes rendelkezé-
seket tehát maga az alkotmány tartalmazza, azok részleteit, biztosítékait
a jogforrási hierarchiában az alaptörvény alatt elhelyezkedô jogszabályok,
köztük egyes jogágak átfogó kódexei foglalják magukba.

7. A diszkrimináció megállapítása kapcsán a testület kimondta, hogy a
jogi értelemben megragadható diszkrimináció mindig valamilyen jogra
vagy kötelezettségre vonatkozóan értelmezhetô, valamely jog megvonásá-
ban vagy másokat nem terhelô kötelezettség megállapításában kell meg-
testesülnie. A megkülönböztetés lehet hátrányos vagy pozitív, annak tilal-
ma pedig arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlôként, egyen-
lô méltóságú személyként kell kezelnie. Mint arra a testület a 9/1990.
(IV. 25.) AB határozatában is utalt, nem minden diszkrimináció tilos, még
a végsô soron nagyobb társadalmi egyenlôséget célzó megkülönböztetés is.

8. A testület vizsgálata arra is kiterjedt, hogy milyen tényleges jogi esz-
közöket vehetnek igénybe azok, akiket hátrányos megkülönböztetés ér.
A vizsgálat megállapította, hogy a jogsértések két lehetséges színtere a
jogalkotás és a tág értelemben vett jogalkalmazás szintje. A jogforrási
hierarchiára tekintettel elvileg kizárt, hogy a hátrányosan megkülön-
böztetô rendelkezést tartalmazó jogszabály közvetlenül vagy közvetve
ne ütközne az alkotmányba. Ebben az esetben bárki indítványozhatja az
AB-nál a norma utólagos felülvizsgálatát, így a jogalkotás során esetle-
gesen jelentkezô hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés eszközei
mindenkinek rendelkezésére állnak.
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9. A jogalkalmazás során általános érvényû elv az alkotmány 57. §-ában
deklarált törvény elôtti egyenlôség, amely – mint azt a 18/B/1994. AB
határozat kimondta – a „személyek általános jogegyenlôségének bírósá-
gi eljárásra való vonatkoztatása”. Ezen kívül még számos törvény ki-
mondja a személyek egyenlôségét mind a bíróságok, mind más hatósá-
gok elôtt, ami magába foglalja azt is, hogy bárki igénybe veheti a jog-
vagy érdeksérelem esetére biztosított jogorvoslati lehetôségeket, így ak-
kor is, ha annak alapja a diszkrimináció tilalmának megsértése.

10. A hátrányos megkülönböztetés azonban a bírósági és hatósági el-
járáson kívül is megvalósulhat. Az AB vizsgálata során arra a következ-
tetésre jutott, hogy a védelem megfelelô szintjei a jogrendszer többi ré-
szében is megtalálhatók. Ezek közül kiemelkedô a Ptk. és a Btk. szabá-
lyozása, de fontos garanciák találhatók a munkajog területén is.

11. A fentiekbôl a testület azt a következtetést vonta le, hogy a ha-
tályos jog általában a diszkrimináció kiküszöbölésére szolgáló védelmi
rendszerként is mûködik, és az Országgyûlés a szabályozás e módjával
is eleget tett jogalkotói kötelezettségének. Ezek alapján a testület a mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányu-
ló indítványokat elutasította.

12. Az AB megállapította, hogy az indítvány alapján az esetleges mulasz-
tás tényét az indítványozó által említett nemzetközi egyezmények tükrében
nem vizsgálhatja. A nemzetközi jogi kötelezettség mulasztással történô
megsértésének megállapítására irányuló eljárást ugyanis csak az Abtv. 21. §
(3) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik, az indítványozók vi-
szont a felsorolásban szereplô közjogi pozíciók egyikét sem töltik be. Ezért
a testület az indítványokat ebben a tekintetben visszautasította.

37/2002. (IX. 4.) AB HATÁROZAT

TERMÉSZET ELLENI FAJTALANSÁG

Az indítvány

1. Több, utólagos normakontrollra irányuló indítvány, alkotmányjogi
panasz és bírói kezdeményezés érkezett az Alkotmánybírósághoz, me-
lyek a Btk. természet elleni fajtalanság és természet elleni erôszakos faj-
talanság tényállásait támadták. Az AB a tárgyi összefüggésekre tekin-
tettel az indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el. Az ügy
elôadó bírája Erdei Árpád volt.
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2. A Btk. 199. §-a kimondta, hogy bûntettet követ el az a tizennyolca-
dik életévét betöltött személy, aki ennél fiatalabb, azonos nemû sze-
méllyel fajtalankodik (természet elleni fajtalanság). A 200. § a termé-
szet elleni erôszakos fajtalanság bûntettét szankcionálta. Az indítványo-
zók támadták még e jogszabályhelyekkel összefüggésben azok fejezet-,
illetve alcímeit, magát a „fajtalanság” fogalmát, valamint azok értelme-
zô rendelkezéseit. Az indítványok érintették továbbá a Btk. 201. §-át,
mely a megrontás tényállását tartalmazza, valamint a szeméremsértést
szankcionáló 198. §-át.

3. A természet elleni fajtalanság törvényi tényállása több indítványozó
szerint alkotmányellenes. Az indítványozók az állam diszkriminatív be-
avatkozását vélik felfedezni a jogalanyok egy csoportjára vonatkozóan,
mivel azonos szexuális magatartást homoszexuális kapcsolat esetén bün-
tetni rendel a törvényhozó, heteroszexuális kapcsolat esetén azonban
nem. Az indítványozók álláspontja szerint ez durva beavatkozás az érin-
tett személyek magánéletébe, és ellentétben áll az alkotmány diszkrimi-
nációtilalmat kimondó 70/A. §-ával. A támadott rendelkezés több in-
dítványozó szerint a tiltott megkülönböztetéstôl függetlenül is alkot-
mányellenes, mivel alapvetô jogokat sért és korlátoz (alkotmány 8. §),
sérti az emberi méltósághoz és a magántitok védelméhez való jogot [al-
kotmány 54. § (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés], valamint ellentétes a
lelkiismereti szabadság jogával [alkotmány 60. § (1)–(2) bekezdés] is.
Volt, aki a fajtalanság definícióját találta önkényesnek, ezáltal diszkri-
minatívnak, az egyik indítványozó pedig az egész fejezetcímet tartotta
elfogadhatatlannak, mivel az – véleménye szerint – egy hipotetikus ne-
mi erkölcsöt takar. A fajtalanság kifejezés az egyik indítványozó szerint
önmagában is sértô, értékrangsort tartalmaz.

4. Több indítványozó kifogásolta azt is, hogy a természet elleni fajta-
lanság, valamint a természet elleni erôszakos fajtalanság nem magánin-
dítványra büntetendô, szemben más, erôszakos szexuális bûncselek-
ménnyel, valamint a megrontás bûncselekményével. Véleményük sze-
rint a szabályozás azonos magatartásokat pusztán szexuális irányultság
alapján különböztet meg, és mint ilyen, sérti az alkotmány 70/A. §-át,
valamint 54. §-a (1) bekezdését.

5. Több indítvány támadta a természet elleni erôszakos fajtalanság
tényállását is. Az indítványozók szerint önálló tényállásként való meg-
jelenése indokolatlan, mind elkövetési magatartása, mind büntetési té-
tele azonos a szemérem elleni erôszak bûncselekményével, a különbség-
tétel alapja egyedül a szexuális orientáció. Az indítványozók álláspont-
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ja szerint az ilyen különbségtétel sérti az alkotmánynak a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát deklaráló 70/A. §-át.

A határozat

6. Az AB a kérdésben átfogó jogtörténeti és jog-összehasonlító elemzést
végzett, és áttekintette az európai nemzetközi intézmények releváns ál-
lásfoglalásait is. A testület megvizsgálta korábbi, az alkotmány 70/A. §-
ának értelmezésével foglalkozó döntéseit, valamint azokat, amelyekben
a szexuális irányultság kérdésének fontos szerepe volt.

7. A természet elleni fajtalanság alkotmányossági vizsgálatakor a tes-
tület megállapította, hogy egymással összehasonlítható csoportot al-
kotnak azok a felnôttek, akik fiatalkorúakkal létesítenek beleegyezé-
sen alapuló szexuális kapcsolatot. E csoporton belül a jogalkotói meg-
különböztetés kizárólag szexuális irányultság alapján történik, a vé-
dett kor eltérô szabályozása által. A Btk. a bûncselekmény jogi tárgya-
ként az ifjúság egészséges irányú szexuális fejlôdését jelöli meg. Az ál-
lamnak az alkotmány 67. § (1) bekezdésébôl eredô kötelezettsége,
hogy biztosítsa a gyermekek megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fej-
lôdését; a testület álláspontja szerint ennek módját meghatározni tör-
vényhozói kompetencia, azonban a szabályozás nem lehet diszkrimi-
natív. Mivel a szexuális irányultság az emberi méltóság lényegéhez
tartozik, az érintett személyek méltóságának nem egyenlô kezelésére
kivételes indokok szükségesek. Az AB a jelen ügyben ilyen indokot
nem állapított meg, nem talált objektív és ésszerû okot a szabályozás-
ra, a tényállást ezért alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmi-
sítette. Mivel az alkotmányellenességet az alaptörvény 70/A. §-a alap-
ján megállapította, nem vizsgálta a büntetô tényállást az alkotmány
más rendelkezéseinek vonatkozásában. A testület emellett elrendelte a
rendelkezés alapján elbírált, jogerôs határozattal lezárt ügyek felül-
vizsgálatát is, amennyiben az elkövetô a hátrányos következmények
alól még nem mentesült.

8. A természet elleni erôszakos fajtalanság kérdését vizsgálva a testület
megállapította, hogy annak elkövetési magatartása és büntetési tétele a
szemérem elleni erôszakéval megegyezik, ebbôl következôen a két tény-
állást a jogalkotó is azonos mértékben tekinti veszélyesnek a társada-
lomra. A két bûncselekmény törvénybeli különtartása kizárólag az elkö-
vetô szexuális irányultságán alapul. Fontos különbség még a büntet-
hetôség kérdése: a szemérem elleni erôszak magánindítványra, míg a
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természet elleni erôszakos fajtalanság hivatalból büntetendô. Az AB a
kizárólag szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésnek nem
látta ésszerû és objektív igazolható indokát.

9. A testület kimondta, hogy e bûncselekmények sértettjei homogén
csoportot alkotnak, az elkövetô szexuális szabadságukat, végsô soron
emberi méltóságukat sérti meg. A sértett szempontjából közömbös,
hogy azonos vagy különnemû támadó áldozatává válik, magánszférájá-
nak kímélete szempontjából viszont nem az. A sértettnek homoszexuá-
lis támadó esetén nincs joga eldönteni, kívánja-e a büntetôeljárás lefoly-
tatását, és az ilyen megkülönböztetés a sértett szempontjából diszkrimi-
natív.

10. A szabályozás a testület álláspontja szerint az elkövetôk oldalán
is diszkriminatív. Az elkövetôknek, így a homoszexuális elkövetôknek
is joguk van arra, hogy az állam másokkal egyenlô méltóságú szemé-
lyekként kezelje ôket. Nem indokolható a heteroszexuális és homosze-
xuális bûncselekmények elkövetôi közötti olyan különbségtétel, amely
az elôbbiek esetében eltûrhetônek véli, hogy a sértetti akaratot mint
esetleges kockázatcsökkentési tényezôt figyelembe vegyék, míg az utób-
biak esetében ezt elfogadhatatlannak tekinti. Mindezekre tekintettel az
AB a rendelkezést alkotmányellenessé nyilvánította. Kimondta azon-
ban, hogy nem a bûncselekmény meghatározását, hanem a szemérem el-
leni erôszaktól való különtartását tekintette alkotmányellenesnek. A
megsemmisítés csupán a büntetendô magatartások külön törvényhelyen
való meghatározását érintette, nem azok büntethetôségét a Btk. 198. §-a
alapján.

11. A két megsemmisített tényállás alcímével, valamint a nem ma-
gánindítványra büntethetôség kérdésével (Btk. 209. §) kapcsolatos in-
dítványok tárgytalanná váltak, ezért az AB megszüntette az eljárást.

12. A „fajtalanság”, illetve a „fajtalankodik” kifejezésekrôl az AB meg-
állapította, hogy a törvényi szóhasználat sérthet alkotmányos jogot, ha
a kifejezések pontatlanok, nem elég szabatosan határolják el a nyelvi
formula segítségével az eltérô magatartásokat, avagy téves azonosításra
vagy prejudikálásra adnak lehetôséget. A törvény a fajtalanság, fajtalan-
kodás szavak használatával – a kifejezést értelmezéssel kiegészítve – a
tiltott szexuális viselkedések körén belül a közösüléstôl eltérô minden
más magatartás pontos és egyértelmû leírását adja. A testület álláspont-
ja szerint a „fajtalankodik”, „fajtalanság” szavak használata, illetve a kö-
zösülés és a fajtalanság megkülönböztetése nem függ össze az alkotmány
60. § (1) bekezdésében biztosított gondolatszabadsággal, a lelkiismere-
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ti és vallásszabadsággal. Az AB az emberi méltóság sérelmét sem álla-
pította meg e kifejezések kapcsán. A jogban használt nyelvi kifejezések
társadalmi és szakmai konvenciókon, kulturális és jogi tradíciókon ala-
pulnak. Ugyanez vonatkozik a „nemi erkölcs” kifejezésre is – a testület
ennek használatát sem ítélte az alkotmánnyal ellentétesnek.

13. Az AB megítélése szerint a Btk.-nak a megrontás definícióját meg-
fogalmazó bekezdése nem jelenti az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésé-
nek a sérelmét a tekintetben, hogy a tizenkettô–tizennégy év közötti
személyekkel való közösülést tiltó rendelkezés az igen kis korkülönbsé-
gû résztvevôk szexuális kapcsolatát is kriminalizálja. Alapvetôen a tör-
vényhozó mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy hol vonja meg azt az
életkori határt, amely felett az egyén büntetôjogilag vétôképes és élet-
kora alapján már büntethetô.

Különvélemények és párhuzamos indokolások

14. A határozathoz Strausz János alkotmánybíró különvéleményt csatolt.
Strausz alkotmánybíró a természet elleni fajtalanság törvényi tényállá-
sának megsemmisítésével nem értett egyet. Álláspontja szerint a ma-
gyar jogrendszer olyan korhatárokat állít fel, melyek a testi, szellemi, il-
letve szexuális érettség bizonyos fázisaihoz kapcsolódnak, s ezzel össz-
hangban az értelmi fejlôdés adott szakaszainak felelnek meg. Álláspont-
ja szerint biológiai oknál fogva a tizennégy–tizennyolc év közötti kor-
osztály heteroszexuális kapcsolatok terén már nem igényel fokozott vé-
delmet, de homoszexuális téren még igen. Kiemeli, hogy a szokványos
és biológiailag is normálisnak tekinthetô szexuális érdeklôdéstôl, haj-
lamtól eltérô nemi élet folytatása komoly döntést igényel, akár társadal-
mi hátrányok vállalását is. Véleménye szerint az ilyen korú fiatalok még
nem tudják felelôsségteljesen eldönteni, vállalják-e a homoszexuális
kapcsolattal együtt járó kockázatokat is, ezért indokolt fokozott védel-
mük. Kifejtette továbbá, hogy a szabályozás azért sem minôsülhet hát-
rányos megkülönböztetésnek, mivel az alkotmány 70/A. §-a az emberi
és állampolgári jogok területén mondja ki a diszkrimináció tilalmát, ám
az azonos nemû kiskorúakkal történô fajtalankodás nem tekinthetô
olyan alapvetô emberi és állampolgári jognak, amely alkotmányos véde-
lem tárgyát képezheti.

15. Szintén különvéleményt csatolt a határozathoz Tersztyánszkyné
Vasadi Éva alkotmánybíró is. A bírónô nem értett egyet a természet el-
leni fajtalanság és a természet elleni erôszakos fajtalanság tényállásainak
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megsemmisítésével. Álláspontja szerint a Btk. 199. §-a a fiatalkorút hi-
vatott védeni a felnôttek részérôl érkezô homoszexuális ráhatás bizonyos
formái ellen. A Btk. 199. §-ában megjelenített élethelyzet – véleménye
szerint – jellemzôen tartalmaz bizonyos függôséget, alárendeltséget.
A fiatalok védelme a nemi kihasználás ellen és ezen kívül az olyan ese-
ményekkel szemben, amelyeknek még önkéntes vállalása is megbánha-
tóvá válhat késôbb, indokolhatja az állam fokozottabb beavatkozását.
Vasadi bírónô rámutatott arra is, hogy a testület nem talált olyan ada-
tot, amelybôl azt a következtetést lehetne levonni, hogy a különbségté-
tel objektív ismérvek alapján nem igazolható. Mindaddig, amíg tudo-
mányos ismeretek nem bizonyítják, hogy a védelem indokolatlan és hi-
ábavaló, addig a tudomány bizonytalansága a védendô ifjúság oldalán és
javára értékelendô.

16. Vasadi bírónô szerint a Btk. 200. § (1) bekezdésében meghatározott
tényállás különtartását az az eltérés indokolja, hogy a bûncselekmény nem
magánindítványra, hanem anélkül üldözendô. Álláspontja szerint a Btk.
200. §-a tekintetében a különbségtételnek tárgyilagos mérlegelés szerin-
ti oka van, mégpedig az az eltérô körülmény, hogy a természet elleni erô-
szakos fajtalanság tényállásában megfogalmazott bûncselekmény - fôsza-
bály szerint – nemcsak a sértett nemi szabadsága, hanem annak nemi ön-
meghatározása ellen is irányul. Rámutatott, hogy a bûncselekmény szigo-
rúbb megítélésének alapja lehet a „többségi nézet” is. Ezzel a testület a
21/1996. (V. 17.) AB határozatban már foglalkozott.

17. A határozathoz Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indoko-
lást csatolt, melyben kifejti, hogy a döntéssel egyetért, mégis fontosnak
tartja hangsúlyozni: ellentmondást lát abban, hogy míg a jogrendszer
egészét tekintve a tizennégy és tizennyolc év közötti korosztály belátá-
si képességét a felnôtt korúakétól eltérôen, de legalábbis árnyaltabban
kezeli a jog, azaz relevánsnak tekinti az életkorból adódó sajátosságokat,
addig egyedül éppen ennél a fiatal egész életét, jövôjét alapjaiban meg-
határozó döntésnél tételezi fel a megfontolt mérlegelésen nyugvó dön-
téshozatali képességet. Kiss alkotmánybíró kiemelte: az alkotmányelle-
nes jogszabály megsemmisítésével az állam gondoskodási kötelezettsé-
ge nem fejezôdik be, inkább felerôsödik. Rámutat, hogy az erre való fi-
gyelmeztetés hiányzik a határozatból, s nyomatékosítja, hogy az állam
nem maradhat passzív szemlélôje annak, miként alakul a tizennégy–
tizennyolc éves korosztály szexuális orientációja.

18. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolásában a határo-
zat egyes részeit értelmezte. Eszerint az, hogy az AB a büntetô törvénnyel
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való megkülönböztetéshez kellô súlyú alkotmányos indokot nem talált,
azt jelenti, hogy az eljárásban részt vevôk nem szolgáltattak számára
elegendô érv-, illetve ismeretanyagot a különbségtétel alkotmányossá-
gának megállapításához. A határozatban többször elôforduló „törvény-
hozóra bízza” fordulattal kapcsolatban pedig felhívja a figyelmet arra,
hogy a testület alkotmányossági szempontból felülbírálhatja a törvény-
hozó döntéseit. Ezt azért tartotta fontosnak kiemelni, hogy egyértelmû-
vé tegye a törvényhozás és az alkotmánybíráskodás egymáshoz való vi-
szonyát.
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3. VÉLEMÉNYSZABADSÁG

30/1992. (V. 26.) AB HATÁROZAT

GYÛLÖLETBESZÉD I.

Az indítvány

1. Az indítványozók – köztük a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírá-
ja – a Btk.-nak az 1989. évi XXV. törvény 15. §-ával megállapított
269. §-a alkotmányellenességének megállapítása és e bûncselekményi
tényállás megsemmisítése iránt nyújtottak be indítványt. Az ügy elôa-
dó bírája Sólyom László és Szabó András volt.

2. A Btk. 269. § (1) és (2) bekezdésében foglalt büntetô tényállás két
magatartási típust szankcionál: a gyûlöletkeltést (gyûlöletre uszít) és a
megvetés kifejezésre juttatását (sértô vagy lealacsonyító kifejezések
használata vagy ilyen cselekmény elkövetése).

3. Az indítványozók álláspontja szerint a Btk. 269. §-a azért alkot-
mányellenes, mert büntetni rendel olyan magatartásokat, amelyek az al-
kotmány 61. §-ában biztosított véleménynyilvánítási és sajtószabadság,
továbbá az egyik indítványozó szerint a 60. §-ban biztosított gondo-
latszabadság és a 65. §-ban deklarált menedékhez való jog gyakorlásá-
nak körébe esnek. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az elôtte folya-
matban lévô ügyben végzésével az eljárást felfüggesztette. A végzés sze-
rint a Btk. „ellentmondani látszik” az alkotmány 8. § (1)–(2) és (4) be-
kezdésének, figyelemmel az alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság a Btk. 269. § (1) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló kérelmeket
elutasította. A Btk. 269. § (2) bekezdése ezzel szemben alkotmányel-
lenes, mivel az alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében biztosított vé-
leménynyilvánítási és sajtószabadságot szükségtelenül és aránytalanul
korlátozza, ezért azt a határozat közzétételének napjával az AB meg-
semmisítette.

5. A testület a két elkövetési magatartás alkotmányosságát külön vizs-
gálta, és megállapította, hogy a Btk. 269. §-át egybevetve az alkotmány
60. § (1) bekezdésével nyilvánvaló, hogy a gondolat szabadsága és a kö-
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zösség elleni izgatás semmilyen ponton nem érintkezik. Így a büntetô
rendelkezés ezt az alapjogot nem korlátozza, nem sérti, mert az a véle-
mény kinyilvánítására vonatkozik. Ugyancsak nem fedezhetô fel tartal-
mi összefüggés a Btk. 269. §-a és a menedékjog mint alkotmányos alap-
jog között, így ellentétük sem mutatható ki, vagyis az alaptörvény e
szakaszaira hivatkozó indítványok nem megalapozottak.

6. Az AB a Btk. 269. §-a alkotmányosságának megítélésénél a kö-
vetkezô kérdéseket vizsgálta: elkerülhetetlenül szükséges-e a vélemény-
nyilvánítás és a sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt magatar-
tások esetén, illetve a korlátozás megfelel-e az arányosság követelmé-
nyeinek, azaz az elérni kívánt célhoz a büntetôjog eszközrendszere álta-
lában és ezen belül az adott büntetô tényállás szükséges és megfelelô-e.

7. Az AB álláspontja szerint a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság
korlátozását mind az emberek meghatározott csoportjai elleni gyûlölet-
keltés történelmileg bizonyítottan kártékony hatása, mind az alkotmá-
nyos alapértékek védelme, továbbá a Magyar Köztársaság nemzetközi
kötelezettségeinek teljesítése szükségszerûvé és indokolttá teszi.

A véleménynyilvánítás és a sajtószabadság körében az emberek meg-
határozott csoportjai elleni gyûlöletkeltés alkotmányos védelemben ré-
szesítése feloldhatatlan ellentmondásban lenne az alkotmányban kifeje-
zésre jutó politikai berendezkedéssel és értékrenddel, a demokratikus
jogállamiságra, az emberek egyenlôségére, egyenlô méltóságára, vala-
mint a diszkrimináció tilalmára, a lelkiismereti és vallásszabadságra, a
nemzeti, etnikai kisebbségek védelmére, elismerésére vonatkozó alkot-
mányos tételekkel. A véleménynyilvánítási és sajtószabadság gyakorlá-
sa olyan formáinak eltûrése, amelyet a Btk. 269. § (1) bekezdése tilal-
maz, ellentmondana a demokratikus jogállamiságból fakadó követelmé-
nyeknek.

8. A büntetôjog a jogi felelôsségi rendszerben az ultima ratio. Társadal-
mi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen.
Az AB álláspontja szerint a Btk. 269. § (1) bekezdésében tilalmazott
magatartásnak az egyént és a társadalmat érintô hatásai, következmé-
nyei olyan súlyosak, hogy más felelôsségi formák, így a szabálysértési
vagy polgári jogi felelôsségi rendszerek eszközei elégtelenek az ilyen
magatartások tanúsítóival szemben. E magatartások helytelenítésének,
elítélésének erôteljes kifejezése, azoknak a demokratikus eszméknek, ér-
tékeknek a megerôsítése, amelyek ellen e cselekmények elkövetôi tá-
madnak, valamint a megsértett jog és erkölcsi rend helyreállítása a bün-
tetôjog eszközeit igényli.
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9. A Btk. 269. § (1) bekezdésének elkövetési magatartásában, a „gyû-
löletre uszításban” szankcionált magatartás olyan veszélyt hordoz egyé-
ni jogokra is, amelyek a közvetlen tárgyként szereplô köznyugalomnak
olyan súlyt adnak, hogy a véleményszabadság korlátozása szükségesnek
és arányosnak tekinthetô. Noha a mérlegelés gyakorlati eredménye ha-
sonló, ebben a gondolatmenetben nem csupán a köznyugalom megza-
varásának intenzitásáról van szó, amely egy bizonyos mérték fölött
(„clear and present danger”) igazolja a szabad véleménynyilvánításhoz
való jog korlátozását. Itt az a döntô, hogy mi került veszélybe: az uszí-
tás az alkotmányos értékrendben szintén igen magasan álló alanyi jogo-
kat veszélyeztet.

A „gyalázkodásnál” ezzel szemben nem tényállási elem a sértô kife-
jezésnek vagy azzal egyenértékû cselekménynek a köznyugalom megza-
varására alkalmas volta. A „gyûlöletre uszítással” ellentétben az elköve-
tési magatartásból sem következtethetô ez ki. A Btk. abból indul ki,
hogy a nemzeti vagy vallási közösségekre nézve sértô kifejezés használa-
ta általában ellentétes a társadalom kívánatos nyugalmával. Ez az imma-
teriális bûncselekményi tényállás tehát a közrendet, a köznyugalmat, a
társadalmi békét önmagában véve, elvontan védi. A bûncselekmény
megvalósul akkor is, ha a sértô kifejezés a körülmények folytán nem jár
annak veszélyével sem, hogy egyéni jogokon sérelem esne. A köznyuga-
lom ilyen elvont veszélyeztetése nem elégséges érv ahhoz, hogy a véle-
ménynyilvánítási szabadságot büntetôjogi büntetéssel alkotmányosan
korlátozni lehessen.

10. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak
érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. Vagyis az egyéni
véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény
és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülô
egyéni véleményalkotás lehetôsége az, ami alkotmányos védelmet él-
vez. Az alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és
a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatko-
zik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban he-
lye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértô-
nek egyaránt, különösen azért, mert maga a vélemény minôsítése is e
folyamat terméke.

11. Az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki – az állam is –
támogathatja, s a helytelennek tartott ellen felléphet, mindaddig, amíg
ezzel valamely más jogot nem sért olyan mértékben, hogy az elôtt a vé-
leményszabadságnak is vissza kell lépnie. A Btk. 269. § (2) bekezdése
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azonban nem külsô korlátot állít, hanem valójában a vélemény értéktar-
talma alapján minôsít, s ehhez a köznyugalom sérelme csak feltételezés
és statisztikai valószínûség révén kapcsolódik.

37/1992. (VI. 10.) AB HATÁROZAT

MÉDIATÖRVÉNY

Az indítvány

1. Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utó-
lagos vizsgálatára irányuló indítványok, valamint mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetésére hivatalból indí-
tott eljárás alapján végezte el az 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat
6. pontjának utólagos normakontrollját. Az ügy elôadó bírája Sólyom
László volt.

2. Az 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat (a továbbiakban Mth.)
6. pontja szerint „a Magyar Rádió [a továbbiakban MR] és a Magyar
Televízió [a továbbiakban MTV] a Minisztertanács felügyelete alatt áll.
Ennek keretében jóváhagyja az MR és az MTV szervezeti és mûködési
szabályzatát.”

3. Az indítványozók szerint ez a határozati rendelkezés ellentétben áll
az alkotmány 61. § (2) és (4) bekezdésével, illetve a 8. § (2) bekezdésé-
vel is. A 61. § (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri és
védi a sajtó szabadságát, a (4) bekezdés szerint a közszolgálati rádió, te-
levízió és hírügynökség felügyeletérôl, valamint vezetôik kinevezésérôl
csak kétharmados törvényben lehet rendelkezni. A minôsített törvény
hiánya, illetôleg a minisztertanácsi szintû szabályozás miatt formai al-
kotmányellenesség áll fenn. Tartalmilag azért lenne alkotmányellenes a
vitatott szabály, mert „lehetôséget teremt a kormány számára kizáróla-
gos, meghatározó befolyás gyakorlására”, s ezzel alapvetôen sérti a sajtó-
szabadság jogát.

A határozat

4. Állandó gyakorlata szerint az AB nem állapítja meg a formai alkot-
mányellenességet és nem semmisíti meg a jogszabályt, ha törvényhozá-
si tárgyat a Jat. hatálybalépése elôtti alacsonyabb szintû norma szabá-
lyoz. A Jat. 5. § d) pontja szerint (1988-tól kezdve) törvényben kell sza-
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bályozni a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket. Az Mth. 1974-bôl szár-
mazik, azonban többször módosították a Jat. után. A módosítások érin-
tették a támadott 6. pontot is.

A felügyelet változásai az új alkotmány hatálybalépése után keltek.
Mivel az Mth. törvényhozási tárgyat szabályoz, ellentmond a Jat.-nak, s
ezért az alkotmány 35. §-ának is. Az Mth. 6. pontja tehát formai okból
alkotmányellenes.

5. A testület a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban kimondta, hogy a
szabad véleménynyilvánítás joga a kommunikációs alapjogok „anyajo-
ga”; belôle vezethetô le többek között a sajtószabadság alapjoga is. Az
AB kifejtette, hogy az alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni
magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja és védi, függetlenül
annak tartalmától. Másrészt a véleménynyilvánítás vonatkozásában is
kifejtette, hogy az államot a szubjektív alapjogok védelme mellett, ahol
ez értelemszerû, intézményvédelmi kötelezettség is terheli, ez pedig a
demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és mûködése fenn-
tartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség.

6. A véleménynyilvánítási szabadság a sajtószabadság vonatkozásában
sajátosan érvényesül. A sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás esz-
köze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvetô szerepe van a véleményal-
kotás feltételét képezô tájékozódásban. Az alkotmány az állam szerepét
egyrészt garanciát nyújtó pozitív cselekvés, másrészt tartózkodás formá-
jában határozza meg. A sajtószabadságot elsôsorban az állam tartalmi be
nem avatkozása biztosítja; ennek felel meg például a cenzúra tilalma és a
szabad lapalapítás lehetôsége. Ezzel a tartózkodással az állam elvileg le-
hetôvé teszi, hogy a társadalomban meglévô vélemények, valamint a köz-
érdekû információk teljessége megjelenjen a sajtóban. Ennek megfelelô-
en az alkotmány kifejezetten kötelezi az Országgyûlést arra, hogy a tájé-
koztatási monopóliumokat törvénnyel akadályozza meg. A vélemény-
nyilvánítási és tájékozódási szabadság szolgálata a sajtószabadságra vo-
natkozó sajátosságokon túl további feltételeket követel meg a rádióval és
televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog gyakorlását összhangba kell hoz-
ni megvalósítása technikai feltételeinek „szûkösségével”, azaz a felhasz-
nálható frekvenciák (belátható idôn belül) véges voltával. További sajá-
tos megoldások szükségesek az országos közszolgálati rádió és televízió
esetében. Rájuk nézve a törvényhozó olyan törvényeket köteles alkotni,
amelyek anyagi, eljárási, valamint szervezeti rendelkezésekkel a teljes
körû, kiegyensúlyozott arányú és valósághû tájékoztatást az egyes intéz-
ményeken belül lehetôvé és kötelezôvé teszik, és az ilyen mûködés meg-
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ôrzését biztosítják. A rádió és televízió alkotmányos mûködésének felté-
teleként a törvénynek ki kell zárnia, hogy a közszolgálati rádióban és te-
levízióban akár az állam szervei, akár egyes társadalmi csoportok a mû-
sorok tartalmára meghatározó befolyást gyakorolhassanak. Ez a tilalom a
közvetett befolyásolásra és a befolyásolás lehetôségére is vonatkozik. Az
„állami szervektôl” való függetlenség követelménye – a mûsorok tartal-
mát illetôen – a törvényhozással és a kormánnyal szemben egyaránt fenn-
áll, és ugyanez vonatkozik az önkormányzatokra, a pártokra és más tár-
sadalmi szervezetekre, érdekképviseletekre és csoportokra is. Az AB egy-
ben rámutat arra is, hogy álláspontja szerint pártok konszenzusa, még
kevésbé csupán a parlamenti pártok konszenzusa nem alkalmas arra,
hogy alkotmányos garanciát nyújtson a véleményszabadság teljességére.

7. Az Mth. 6. pontja tartalmilag nem azért alkotmányellenes, mert
az MR és MTV felügyeletét – beleértve a szervezeti és mûködési sza-
bályzatok jóváhagyását is – a kormányra bízza, hanem azért, mert sem-
milyen további anyagi, eljárási vagy szervezeti rendelkezést nem tartal-
maz, amely kizárná annak lehetôségét, hogy e jogosítványokkal élve a
kormány a mûsorra – akár csak közvetetten is – meghatározó tartalmi
befolyást gyakoroljon. Ezért ez a szabály az alkotmány 61. § (1) és (2)
bekezdésébe ütközik. Az Mth. nem tartalmazza a vélemény- és sajtósza-
badság elemi garanciáit sem, ezért alkotmányellenes. Az adott esetben
a mulasztás olyan alapjog érvényesülését gátolja, amelynek a demokra-
tikus társadalom mûködése szempontjából kiemelkedô jelentôsége van.
Ezért az AB a törvényhozó mulasztását megállapította, s felhívta az Or-
szággyûlést, hogy a rendelkezô részben történt felsorolás szerint alkossa
meg mindazokat a törvényeket, amelyeket az alkotmány 61. § (4) be-
kezdése elôír.

8. Ha az AB az Mth.-t azonnali hatállyal megsemmisíti, a közszolgálati
rádió és televízió teljesen kikerül a jogi felügyelet alól, illetve a jogilag
mûködtethetô politikai felelôsségi viszonyok szférájából, ezért a testület
a jogszabályt nem semmisítette meg, hanem a megsemmisítés idôpont-
járól való döntés felfüggesztésével az Mth.-t a törvényi szabályozásig ha-
tályban tartotta, mivel az Mth. jövôbeli idôpontban történô megsemmi-
sítésében látta a kisebbik veszélyt a jogbiztonságra. Egyben megállapí-
totta az Országgyûlés mulasztását, és 1992. november 30-i határidôvel
kötelezte az alkotmányellenes helyzet megszüntetésére, azaz a vélemény-
nyilvánítási szabadságot a rádió és televízió vonatkozásában alkotmányo-
san garantáló törvény meghozására, megjegyezve, hogy ha e határidô
eredménytelenül jár le, a felfüggesztett eljárást folytatja.
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48/1993. (VII. 2.) AB HATÁROZAT

FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az alkotmány 26. § (4) bekezdése szerint – a
törvény kihirdetése elôtt – indítványozta az Alkotmánybíróságnál a
frekvenciagazdálkodásról szóló, az Országgyûlés által 1993. április 27-
én elfogadott törvény (a továbbiakban Fgtv.) több rendelkezésének elô-
zetes normakontrollját. Az AB mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenesség megszüntetésére hivatalból is eljárást indított. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az Fgtv. 3. § (3) bekezdésének b), c) és d) pontja értelmében a mi-
niszteri feladatok között kell szabályozni a frekvenciakijelölési eljárást,
nyilvántartást és adatszolgáltatást, a frekvenciagazdálkodás hatósági fel-
adatainak ellátását, a rádióállomások létesítésének és mûködésének en-
gedélyezését és ezek ellenôrzését. Az Fgtv. 7. §-a értelmében a frekven-
ciagazdálkodás polgári célú hatósági feladatait ellátó szervek hatás- és
feladatkörét a kormány állapítja meg. Az Fgtv. 9. § (3) bekezdése sze-
rint mûsorszórási célra frekvenciakijelölést csak a külön törvényben
meghatározott elôzetes stúdióalapítási engedélyben megjelölt célra sza-
bad kiadni. Ez a külön törvény jelenleg az Stv., melynek az 1990. évi
XI. törvény 5. §-a által módosított 12. § (1) bekezdése írja elô, hogy he-
lyi stúdió alapításához – jogszabály eltérô rendelkezésének hiányában –
engedélyre van szükség. A törvény 24. §-a felhatalmazza a minisztert,
hogy rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok élet-
és vagyonbiztonságát veszélyeztetô elemi csapás, illetôleg következmé-
nyeinek elhárítása érdekében – az Országgyûlés eseti felhatalmazása
alapján – átmenetileg korlátozza vagy szüneteltesse a rádiótávközlési
szolgálatokat.

3. Az államfô az Fgtv. 3. § (3) bekezdésének b), c), d) pontja kapcsán
aggályát fejezte ki, hogy a szabályozásnak ez a módja tartalmazza-e a vé-
lemény- és sajtószabadság legalább elemi garanciáit, továbbá a tájékoz-
tatási monopóliumok megakadályozásának az alkotmány 61. § (4) be-
kezdése által megkívánt garanciáit.

A köztársasági elnök aggálya az Fgtv. 24. §-ával kapcsolatban: te-
kinthetô-e ez a törvény az alkotmány 19/B. § (1) bekezdésében, a 19/C. §
(2) bekezdésében a rendkívüli, illetve szükségállapotban bevezethetô
intézkedésekre elôírt „külön törvénynek”. Ha igen, vonatkozik-e rá az
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alkotmány 19/D. §-ában elôírt minôsített szavazati arány, különös te-
kintettel arra, hogy az aggályos rendelkezés elfogadása nem a jelen lévô
képviselôk kétharmadával történt.

Az Fgtv. 25. § (1) bekezdése a törvény alapján folytatott hatósági el-
járásokra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi
IV. törvény rendelkezéseit rendeli alkalmazni. A köztársasági elnök ag-
gályosnak tartja, hogy ez elegendô-e az alkotmány 57. § (5) bekezdésé-
be foglalt jogorvoslati jogosultság követelményének biztosítására.

Végül a köztársasági elnök az Fgtv. fenti rendelkezéseivel kapcsolat-
ban azt a kérdést veti fel, megengedi-e az alkotmány, hogy a törvény-
hozó az alkotmány által megkívánt új jogalkotás helyett az 1989. évi al-
kotmánymódosítás elôtti – az alaptörvény jelenlegi elôírásainak már
meg nem felelô – törvényben szabályozott jogintézményt emeljen be az
újonnan alkotott törvénybe.

A határozat

4. A testület a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatban megállapította, hogy
a véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság szolgálata a sajtósza-
badságra vonatkozó sajátosságokon túl további feltételeket követel meg
a rádióval és a televízióval kapcsolatban. Itt az alapjog gyakorlását össz-
hangba kell hozni megvalósítása technikai feltételeinek „szûkösségével”,
azaz a felhasználható frekvenciák (belátható idôn belül) véges voltával.
Az Fgtv. keretében kiadandó hatósági engedélyek – köztük a frekvencia-
kijelölési engedély is – lényegüket tekintve technikai jellegû feltételek-
hez kötöttek. Ezért – bár e szabályok is vonatkoznak a véleménynyilvá-
nítás és a sajtó szabadságának az alkotmány 61. §-ába foglalt alapjogára
– ez a „vonatkozás” nem olyan szoros, hogy a szabályozáshoz törvényre
lenne szükség. Ezért az Fgtv. 3. § (3) bekezdésének b), c) és d) pontjai,
valamint 7. §-a, amelyek a minisztert, illetve a kormányt feljogosítják a
hatósági eljárás szabályozására, nem alkotmányellenesek.

5. Az Fgtv. 9. § (3) bekezdése az Stv.-ben szabályozott stúdióalapítási
engedélyhez köti a mûsorszórási célú frekvenciakijelölést. Az Fgtv. azon-
ban a korlátozott számban kiadható mûsorszórási frekvenciák elosztására
nézve nem tartalmaz szabályokat, hanem az elosztást gyakorlatilag a
frekvenciakijelölést megelôzô eljárásra, a stúdióengedélyek kiadására
utalja. Az Fgtv. tehát a frekvenciagazdálkodást folytató hatóságoktól a
stúdióengedélyt kiadó hatóságra telepíti át az érdemi döntést arról, hogy
a korlátozottan rendelkezésre álló frekvenciák igénybevételére ki kap en-
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gedélyt a lehetôségeket meghaladó számú jelentkezôk közül. Az Fgtv. e
rendelkezése – melynek alapján csupán a konkrét frekvenciák kijelölése
történik a mûszaki lehetôségeknek megfelelô számú stúdióengedélyes
között – nem alkotmányellenes, mert ez elsôsorban a szûkös javak elosz-
tásának kérdése, s csak közvetve, hatásaiban érinti a sajtószabadság alap-
jogát. A sajtószabadsággal való összefüggés azonban megköveteli, hogy
az elosztás módját, annak feltételeit és eljárását jogszabály határozza
meg. Ez a szükséges garancia arra, hogy a frekvenciákat ne olyan szem-
pontok alapján osszák el, amelyek a sajtó- és a véleménynyilvánítási sza-
badsággal ellentétesek. A sajtószabadsággal való közvetett összefüggés
miatt ehhez elegendô a kormányrendeleti szintû szabályozás is.

6. Az Fgtv. 24. §-ával kapcsolatban az AB megállapítja, hogy az alkot-
mány 19/B. § (1) bekezdésének, a 19/C. § (2) bekezdésének, valamint
19/D. §-ának rendelkezései a rendkívüli állapot és a szükségállapot ide-
jén teendô intézkedésekrôl szólnak, míg a vizsgált törvény aggályosnak
ítélt szabálya a rendkívüli állapot, a szükségállapot, továbbá az állam-
polgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetô elemi csapás és követ-
kezményei elhárítása érdekében teendôkrôl. Ennélfogva e rendelkezé-
seknek az alkotmány felhívott szakaszaival való kollíziója kizárt.

7. A testület megállapította, hogy az aggályosnak tartott szabályozás
a jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban kielégíti az alkotmányos köve-
telményeket. Megállapította továbbá azt is, hogy nem aggályos, ha az új
törvény más hatályos törvény rendelkezéseire utal, amennyiben ezek a
rendelkezések alkotmányosak, ugyanis keletkezési idejétôl függetlenül
minden hatályos jogszabálynak az új alkotmánynak kell megfelelnie.

8. Ugyanakkor az AB leszögezte, hogy a hatályos jogból hiányoznak
azok a jogszabályok, amelyek az Stv. 14. § (2) bekezdése végrehajtása-
ként meghatároznák, hogy a rendelkezésre álló frekvenciáknak megfele-
lôen milyen ismérvek, illetôleg eljárási szabályok alapján adják vagy ta-
gadják meg a stúdióengedélyt, ha a kiosztható frekvenciáknál nagyobb
számú jelentkezô van. A kormány nem tett eleget az Stv. 14. § (2) be-
kezdésébôl fakadó jogalkotási kötelezettségének, s ezzel alkotmányelle-
nes helyzetet idézett elô, mert az elosztás szabályozatlansága az alkot-
mány 61. § (1) és (2) bekezdését sérti.

Különvélemény

9. A határozathoz Ádám Antal alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt, melyhez Vörös Imre alkotmánybíró is csatlakozott. Ádám Antal
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kifejtette, hogy nem ért egyet az AB határozat II. pontjába foglalt
azon megállapítással, hogy „a kormány az Stv. 14. § (2) bekezdésének
végrehajtása körében elmulasztotta jogalkotói feladatát és ezzel alkot-
mányellenességet idézett elô”. Az Stv. 14. § (2) bekezdése ugyanis nem
ír elô a kormány számára jogalkotói feladatot, hanem úgy rendelkezik,
hogy „az engedélyt meg kell tagadni, ha a helyi stúdió mûködéséhez
szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek nincsenek
biztosítva”. Tekintettel arra, hogy a stúdióalapítási feltételek normatív
meghatározásának a véleménynyilvánítási szabadság elektronikus tö-
megközlési összetevôjének érvényesíthetôsége szempontjából meghatá-
rozó szerepe van, a mûsorszórási célú frekvenciakijelölés feltételeként
elôírt „elôzetes stúdióalapítási engedély” kiadási feltételeinek megálla-
pítása csak törvényben történhet. Mivel a törvény szövegébôl ez hiány-
zik, a mulasztásos alkotmánysértés megállapítása és a kormány idézett
tárgyú rendeletalkotásra kötelezése helyett a törvény 9. § (3) bekezdé-
sének a köztársasági elnök által megkérdôjelezett alkotmányosságát az
AB csak azzal a kikötéssel fogadhatná el, ha a törvény kötelezné a tör-
vényalkotót, hogy e feladatot meghatározott határidôig, például a tör-
vény hatálybalépése elôtt az Stv. kiegészítésével és módosításával vé-
gezze el.

36/1994. (VI. 24.) AB HATÁROZAT

KÖZSZEREPLÔK BÍRÁLHATÓSÁGA

Az indítvány

1. A Btk. 232. §-a („hatóság vagy hivatalos személy megsértése”) alkot-
mányosságának utólagos vizsgálatára több indítvány érkezett. Az ügy
elôadó bírája Lábady Tamás és Szabó András volt.

2. A Btk. támadott rendelkezése értelmében vétséget követ el az, aki
más elôtt olyan tényt állít, híresztel vagy olyan tényre közvetlenül uta-
ló kifejezést használ, amely a hivatalos személy becsületének csorbításá-
ra vagy a hatóságot képviselô hivatalos személy megsértésén keresztül a
hatóság becsületének csorbítására alkalmas, illetve aki a hatóság vagy
hivatalos személy mûködésével kapcsolatban a hivatalos személy becsü-
letének vagy a hatóságot képviselô hivatalos személy megsértésén ke-
resztül a hatóság becsületének csorbítására alkalmas kifejezést használ
vagy ilyen cselekményt követ el. Bûntett miatt felel az, aki mindezt
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nagy nyilvánosság elôtt követi el. A Btk. értelmében hivatalos személy-
nek minôsül mindenekelôtt az országgyûlési képviselô; a köztársasági
elnök; a miniszterelnök; a kormány tagja, a politikai államtitkár; az al-
kotmánybíró, a bíró, az ügyész; az állampolgári és a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyûlési biztosa; a helyi önkormányzati testüle-
tek tagja és a közjegyzô. A Btk. szerint nem büntethetô az elkövetô, ha
az állított tény valósnak bizonyul. A valóság bizonyításának pedig ak-
kor van helye, ha a tény állítását vagy híresztelését, illetve a tényre uta-
ló kifejezés használatát közérdek vagy bárki jogos érdeke indokolja.

3. Az indítványozók szerint a törvényi rendelkezés ellentétes a véle-
ménynyilvánítás szabadságának az alkotmány 61. § (1) bekezdésében
biztosított alapjogával. Az indítványozók szerint a tényállás ellentétes
ezen kívül még az alkotmány 2. § (1) és (3) bekezdésével, a 3. § (2) be-
kezdésével, 5. §-ával, a 60. § (1), a 70. § (4) bekezdésével és 70/A. §-
ával. Egy magánszemély indítványozó szerint a valóságbizonyítás felté-
telhez kötése ellenkezik az alkotmány 2. § (1) bekezdésével, az 54. § (1)
és (2) bekezdésével, az 57. § (3), az 59. § (1), a 61. § (1) bekezdésével,
a 64. §-sal, valamint a 8. § (2) bekezdésével.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hatóság vagy a hivata-
los személy becsületének vagy jó hírnevének büntetôjogi védelme ön-
magában nem alkotmányellenes. A szabad véleménynyilvánításhoz való
jog által védett, alkotmányosan nem büntethetô véleménynyilvánítások
köre azonban a közhatalmat gyakorló személyekkel, valamint a közsze-
replô politikusokkal kapcsolatban tágabb, mint más személyek esetén.

5. Az AB a Btk. 232. §-át alkotmányellenesnek minôsítette és azt a ha-
tározat közzétételének napjával megsemmisítette. A testület e határo-
zatban megállapította továbbá azt is, hogy a hatóság vagy hivatalos sze-
mély, valamint közszereplô politikus becsületének csorbítására alkal-
mas, e minôségére való tekintettel tett, értékítéletet kifejezô vélemény-
nyilvánítás alkotmányosan nem büntethetô, és a becsület csorbítására
alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló
kifejezés használata is csak akkor, ha a becsület csorbítására alkalmas
tényt állító, híresztelô, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy
tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan, vagy azért nem tudott
annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá
irányadó szabályok szerint – az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére
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és címzettjeire tekintettel – elvárható figyelmet vagy körültekintést el-
mulasztotta.

6. Az AB kimondta, hogy a közügyekre vonatkozó véleménynyilvání-
tási és sajtószabadság kiemelkedôen magas alkotmányos értéktartalmá-
ból az következik, hogy alkotmányellenes, ha az állam súlyosabb bün-
tetéssel fenyegeti azt, aki hatóságról vagy hivatalos személy tevékenysé-
gérôl mond véleményt, bármilyen sértô is az, mint aki magánszeméllyel
szemben ad hangot kedvezôtlen álláspontjának. A közhivatalt és köz-
tisztséget betöltôk hivatali tevékenysége szabad bírálatához, az erre vo-
natkozó véleménynyilvánítási szabadsághoz fûzôdô alkotmányos joggal
szemben a hatóságok és a hivatalos személyek fokozott büntetôjogi vé-
delme szükségtelen, és az elérni kívánt célhoz képest aránytalan alapjo-
gi korlátozás.

7. Az alkotmány a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásánál
nem tesz kifejezett különbséget tényközlés és értékítélet között. A vé-
leménynyilvánítás szabadsága ezért általában mindenféle közlés szabad-
ságát magában foglalja. A véleménynyilvánítási szabadság határainak
megvonásánál azonban indokolt különbséget tenni értékítélet és tény-
közlés között. Az értékítéletre, az egyén személyes véleményére a véle-
ménynyilvánítási szabadság minden esetben kiterjed, függetlenül attól,
hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy hamis, érzelmen vagy észér-
veken alapul.

A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások
esetében. Az AB álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága
nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére ak-
kor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valót-
lanságának, vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint
elvárható lett volna tôle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a vé-
leménynyilvánítási alapjog felelôs gyakorlásából adódó gondosságot el-
mulasztotta.

8. A testület szerint a tényállás alkotmányellenességét nem küszöböli
ki a valóság bizonyításának lehetôsége. A büntetôjogi szabályozás a va-
lótlanság vélelmén alapul. Ez az egyéneket alappal elrettenti a közélet
szereplôinek bírálatától, visszatartja még az igaz, illetve igaznak hitt té-
nyek nyilvánosságra hozatalától is. Az eljáró hatóság mérlegelésétôl
függ, hogy az eljárás alá vont személy a büntetôeljárás folyamán lehetô-
séget kap-e a valóság bizonyítására, és bizonytalan, hogy sikerül-e a ha-
tóságokat meggyôzni a tények valóságáról. A valóság bizonyításának le-
hetôsége nem ellensúlyozza a véleménynyilvánítási és a sajtószabadság
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szükségtelen és aránytalan korlátozását, nem pótolja az alkotmányos vé-
delmet a hivatalos személy becsületének csorbítására alkalmas, de való
vagy alappal valónak hitt tények közlése esetén.

Különvélemény

9. A határozathoz Tersztyánszky Ödön különvéleményt csatolt, mely-
hez Zlinszky János is csatlakozott. Az alkotmánybírák szerint az indít-
ványt el kellett volna utasítani, mert álláspontjuk szerint a hivatalos
személyeknek és a közszereplôknek adott esetben a kemény kritikát is
el kell viselniük, vagyis az alkotmányosan nem büntethetô vélemény-
nyilvánítás és tényállítás köre esetükben tágabb, mint más személyek-
nél, az viszont nem kizárt, hogy annak a szûkebb körnek a megsértését,
amelyet véd a büntetôjog, szigorúbban büntessék. Az alkotmányosan
nem büntethetô véleménynyilvánítások és tényállítások tágabb körének
megvonása jogalkalmazói kérdés, az ügyekben eljáró bíróságok felada-
ta. Az AB – hatáskörének hiánya miatt – a jogalkalmazói döntések al-
kotmányosságát nem vizsgálhatja. Ez viszont nem elég ok arra, hogy az
esetleg alkotmányellenesen is alkalmazható jogszabályt megsemmisítse.
Az alkotmánybírák nem értenek egyet sem azzal, hogy ha a sértett hi-
vatalos személy vagy közszereplô, akkor a sértô tényállítás valóságát kel-
lene vélelmezni, sem azzal, hogy a valóság bizonyításának feltételhez
kötése a vizsgált körben alkotmányellenes.

20/1997. (III. 19.) AB HATÁROZAT

ÜGYÉSZI CENZÚRA

Az indítvány

1. Az indítványozó az Stv. 15. § (3) bekezdése alkotmányellenességé-
nek megállapítását és megsemmisítését kérte, mert álláspontja szerint
az az alkotmány 61. § (2) bekezdésébe ütközik. Az ügy elôadó bírája
Ádám Antal volt.

2. A kifogásolt rendelkezés szerint az ügyész indítványára a bíróság
megtilthatja annak a sajtóterméknek vagy sajtóterméknek nem minô-
sülô iratnak a nyilvános közlését, amely bûncselekményt vagy bûncse-
lekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, illetve amely sérti a
közerkölcsöt, valamint mások személyhez fûzôdô jogainak sérelmével
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jár [Stv. 3.§ (1) bekezdés]. Ugyancsak megtilthatja az ügyész annak az
idôszaki lapnak a közlését, amelynek elmulasztották a törvény által elô-
írt nyilvántartásba vételét [Stv. 12.§ (2) bekezdés].

3. Az indítványozó azt állítja, hogy mivel a személyhez fûzôdô jogok ti-
pikus esetben személyesen gyakorolhatók, ezért az ügyész feljogosítása
ennek érvényesítésére az emberi méltósághoz való jog összetevôjét ké-
pezô önrendelkezési jogot sérti, tehát az alkotmány 54. § (1) bekezdé-
sébe ütközik. Az indítványozó úgy véli, sérti a sajtószabadságot az, hogy
a bíróság megtilthatja a közerkölcsöt sértô közlemény nyilvános közlé-
sét, bár az a hatályos büntetôjog szerint nem tiltott. Az indítványozó ál-
láspontja szerint az Stv. 15. § (3) bekezdésének második és harmadik
mondata egyértelmûen megvalósítja a cenzúra fogalmát, mivel az
ügyész a nyilvános közlést azonnal felfüggesztheti, és ezt a bíróság nem
változtathatja meg.

A határozat

4. Az AB megállapítja, hogy az Stv. 15. § (3) bekezdése részben alkot-
mányellenes. Alkotmányellenes az, hogy az ügyész mások személyhez
fûzôdô jogainak sérelmére és magánvádas bûncselekmény megvalósulá-
sára hivatkozva az érintettek akaratától függetlenül indítványozhatja, a
bíróság pedig ennek alapján megtilthatja a sajtótermék vagy sajtóter-
méknek nem minôsülô irat nyilvános közlését, továbbá hogy az ilyen
sajtótermék vagy irat nyilvános közlését az ügyész azonnal felfüggeszt-
heti. Egyebekben az AB az indítványt elutasítja.

5. Bár az indítványozó nem kérte, a testület vizsgálta az Stv. 3. § (1) és
12. § (2) bekezdésének alkotmányosságát, mivel az Stv. kifogásolt sza-
kasza hivatkozik e két jogszabályhelyre. E vizsgálat alapján egyrészt
megállapította, hogy az Stv.-nek az a vizsgált rendelkezése, amely lehe-
tôvé teszi az ügyész számára, hogy mások személyhez fûzôdô jogainak
sérelme esetén indítványozza sajtótermék vagy irat nyilvános közlésé-
nek bírósági megtiltását, ellentétes a Ptk.-nak a személyhez fûzôdô jo-
gok érvényesítésére vonatkozó idézett elôírásaival, tehát e rendelkezések
tekintetében kollízió áll fenn.

Az AB másrészt úgy ítélte meg, hogy az ügyésznek a személyhez fû-
zôdô jogokkal kapcsolatos kifogásolt indítványozási jogosultsága és fel-
függesztési joga, továbbá annak lehetôsége, hogy a bíróság az ügyész in-
dítványára megtilthatja annak a sajtóterméknek vagy iratnak a nyilvá-
nos közlését, amely mások személyhez fûzôdô jogainak sérelmével jár,
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szükségtelenül és aránytalan mértékben korlátozhatja az önrendelkezés
szabadságát és a sajtószabadságot is.

6. Az Stv. 3. § (1) bekezdése szerint a nyilvános közlés megtiltásának
elsôdleges indoka bûncselekmény megvalósulása vagy annak elköveté-
sére való felhívás lehet. Az AB álláspontja szerint a magánvádas bûncse-
lekmény sértettje önrendelkezési jogának szükségtelen és aránytalan sé-
relmét jelenti az az e rendelkezésébôl fakadó lehetôség, hogy az ügyész
a magánvádas bûncselekmények vonatkozásában a sértettek akaratától
függetlenül indítványozhatja, a bíróság pedig ennek alapján megtilt-
hatja a nyilvános közlést, továbbá az is, hogy a nyilvános közlést az
ügyész azonnal felfüggesztheti.

7. Az Stv. a nyilvános közlés bírósági megtiltását közerkölcs sérelme
esetén is biztosítja. A Legfelsôbb Bíróság megállapította, hogy a közer-
kölcs fogalmába azok a magatartási szabályok sorolhatók, amelyeket a
társadalom általánosan elfogad. A sajtótermék közerkölcsbe ütközését
akkor lehet megállapítani, ha e jellege a közfelfogás szerint egyértelmû
és vitathatatlan. Az AB álláspontja szerint az Stv.-nek a közerkölcs sé-
relmével összefüggô korlátozó rendelkezése nem minôsíthetô szükségte-
lennek és aránytalan mértékûnek.

8. Az Stv. sérelmezett rendelkezése értelmében bírósági tilalom állapít-
ható meg az idôszaki lap elôállítása és nyilvános közlése bejelentési kö-
telezettségének elmulasztása és nyilvántartásba vétele elôtti terjesztése
esetén. Az idôszaki lap elôállításának és nyilvános közlésének kötelezô
bejelentése, valamint nyilvántartásba vétele a sajtóigazgatás hagyomá-
nyos és szükséges megnyilvánulása. Az alkotmánybírósági álláspont sze-
rint ezért az Stv. 12. § (2) bekezdésébe foglalt elôírások megszegésére
biztosított bírósági tilalom nem minôsül a sajtószabadság alkotmányel-
lenes korlátozásának.

Különvélemények

9. A határozathoz Lábady Tamás és Sólyom László alkotmánybíró
együtt fûzött különvéleményt, melyben kifejtik, hogy véleményük sze-
rint az is alkotmányellenes, hogy az ügyész a közerkölcs sérelmére hi-
vatkozva azonnal felfüggesztheti a sajtótermék közlését. Az alkotmány-
bírák másik észrevétele szerint az önrendelkezési jogot nem csupán az
sérti, hogy az ügyész és a bíróság a személyhez fûzôdô jogok sérelme ese-
tén az érintettek akaratától függetlenül alkalmazhatja az Stv.-ben elôírt
szankciókat. Álláspontjuk szerint az eljárás másik, önrendelkezést sértô
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eleme az, hogy bár a „mások” személyhez fûzôdô jogainak sérelme mi-
atti ügyészi felfüggesztô határozatot kézbesíteni kell azoknak a szemé-
lyeknek, akik jogát a sajtótermék sérti, s ôk az eljárásban félként vesz-
nek részt, ugyanez a jogállása az ügyésznek is megmarad.

10. A határozathoz Tersztyánszky Ödön is csatolt különvéleményt,
melyhez Zlinszky János csatlakozott. Az alkotmánybírák véleménye
szerint a mások személyhez fûzôdô jogainak feltételezett sérelmére ala-
pított ügyészi és bírósági jogosítvány alkotmányossági szempontból – a
sajtószabadságra való hatása tekintetében – nem tér el az Stv. 3. § (1)
bekezdésének a bûncselekményre és a közerkölcsre vonatkozó fordulata
alapján gyakorolt ugyanolyan jogosítványoktól.

11. Az alkotmánybírák kifejtik azt is, hogy az Stv. 15. § (3) bekez-
désének a sajtószabadságot gyakorló személyekre csak távoli és közve-
tett hatása van, mivel a sajtótermék nyilvános közlésének felfüggeszté-
se vagy megtiltása – ennek jogszabályi lehetôsége – önmagában nem al-
kalmas a sajtószabadság gyakorlásának nehezítésére.

12/1999. (V. 21.) AB HATÁROZAT

GYÛLÖLETBESZÉD II.

Az indítvány

1. A Btk. közösség elleni izgatásról rendelkezô 269. § b) pontjának
utólagos alkotmányossági vizsgálatára két indítvány érkezett. Az ügy
elôadó bírája Strausz János volt.

2. A tényállásnak a 30/1992. (V. 26.) AB határozat nyomán módo-
sult szövegét az 1996. évi XVII. törvény kiegészítette az „illetve gyûlö-
let keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el” fordulattal.

3. Az egyik indítványozó szerint ez a fordulat sérti az alkotmány 61. §
(1) bekezdésébe foglalt jogok gyakorlásának lehetôségét. Álláspontja
szerint azzal, hogy a gyûlöletre uszítás mára talán már kissé letisztult
kitétele mellé új kifejezést hoz, lehetetlenné válik az elkövetési maga-
tartás meghatározása. Megállapítása szerint „alapjogot csak törvény kor-
látozhat, bírói gyakorlat soha”.

A másik indítvány a Btk. 269. § b) pontjából az „illetve gyûlölet kel-
tésére alkalmas egyéb cselekményt követ el” szövegrész visszaható hatá-
lyú megsemmisítését indítványozta. Az indítványozó álláspontja szerint
a kifogásolt rendelkezések sértik az alkotmány 2. § (1) bekezdését, a
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8. § (1)–(2) bekezdését, valamint a 61. § (1) bekezdését. Az indítványo-
zó szerint a Btk. 269. § b) pontjának kifogásolt szövegrésze nagyfokú
jogbizonytalanságot idéz elô, félelemkeltésre alkalmas jogalkalmazói
gyakorlatra ad lehetôséget.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. 269. § b) pont-
jának „illetve gyûlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el”
fordulata alkotmányellenes, ezért azt a határozat közzétételének napjá-
val megsemmisítette.

5. A testületnek a 30/1992. (V. 26.) AB határozatban kifejtett álláspont-
ja szerint a gyûlöletre uszítás [Btk. 269. § (1)] bûncselekménnyé nyilvá-
nítása megfelel a szükségesség és arányosság követelményének: csak a leg-
veszélyesebb magatartásokra terjed ki, és a tényállási elemek a jogalkal-
mazók részérôl egyértelmûen értelmezhetôk. Az AB ugyanakkor alkot-
mányellenesnek minôsítette és megsemmisítette a Btk. 269. § (2) bekez-
désében foglalt gyalázkodás alakzatát. Álláspontja szerint a köznyugalom
fenntartásához nem elkerülhetetlen, hogy a magyar nemzetet, valamely
nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt sértô vagy lealacsonyító kifeje-
zés nagy nyilvánosság elôtti használatát (illetve az ezzel egyenértékû cse-
lekményt) önmagában véve büntetôjogi büntetéssel fenyegesse a törvény.
Ez a törvényi tényállás szükségtelenül és az elérni kívánt célhoz képest
aránytalanul korlátozta a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot.

6. A Btk.-t módosító 1996. évi XVII. törvény 5. §-a ismét bôvítette
a közösség elleni izgatás címén büntethetô magatartásokat, büntetni
rendelte a gyûlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény elkövetését is.
A testület a 30/1992 (V. 26.) AB határozatban e bûncselekmény tekin-
tetében a büntethetôség alkotmányos küszöbét a gyûlöletre uszításban
határozta meg. Csakis az uszítás foglalja magában azt a „bizonyos mér-
ték” fölötti veszélyt, amely a véleménynyilvánításhoz való jog korláto-
zását megengedhetôvé teszi. A gyûlölet keltésére alkalmas egyéb cselek-
mény büntetése leszállítja a korlátozhatóság küszöbét. Ha a veszély el-
éri azt a nagyságrendet, amelyet az uszítás, akkor nincs szükség az
„egyéb cselekmény” elkülönítésére, mert az uszítás tényállása elnyeli az
ilyen magatartást. A büntetôjogi felelôsség kiterjesztése ezen túlmenô-
en olyan tényállási elem beiktatásával történt, amely nem felel meg a
jogbiztonság, az alkotmányos büntetôjog határozottságot, egyértelmû-
séget, az önkényes jogalkalmazás lehetôségét kizáró követelményének.
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7. Az AB megállapította, hogy a Btk. 269. § b) pontjának „illetve gyû-
lölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el” fordulata szükség-
telenül és aránytalanul korlátozza az alkotmány 61. § (1) bekezdésében
biztosított véleménynyilvánításhoz való jogot, és nem felel meg az al-
kotmány 2. § (1) bekezdésébôl, illetve a 8. § (1)–(2) bekezdésébôl leve-
zethetô alkotmányos büntetôjogi követelményeknek.

22/1999. (VI. 30.) AB HATÁROZAT

CSONKA KURATÓRIUMOK

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban Mtv.) egyes
rendelkezéseivel, továbbá a nemzeti hírügynökségrôl szóló 1996. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban MTItv.) meghatározott szabályaival
összefüggésben, valamint országgyûlési határozatok utólagos alkotmá-
nyossági vizsgálatával, illetve alkotmányellenes helyzetet eredményezô
jogalkotói mulasztással kapcsolatban. Az ügy elôadó bírája Lábady Ta-
más volt.

2. Az egyik indítványozó álláspontja szerint az alkotmányellenes hely-
zetet az idézte elô, hogy az Mtv., továbbá a MTItv. hiányos szabályai
nem tartalmaznak rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a médiaku-
ratóriumokba, illetve a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanács-
adó Testületébe az Országgyûlés által választható tagok közül a kor-
mánypárti vagy az ellenzéki képviselôk közé kell-e számítani azokat a
tagokat, akiket olyan képviselôcsoportok jelöltek, amelyek – az idôköz-
ben lebonyolított új választások eredményeként – már nincsenek a par-
lamentben. Az indítványozó szerint ebben a helyzetben a kuratóriumok
elnökségében a kormányt támogató pártok, illetôleg a pártok összessé-
ge meghatározó tartalmi befolyásra tettek szert, ami ellentétes az alkot-
mánnyal. Egy másik indítványozó szerint mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség is létrejött azáltal, hogy a jogalkotó nem biztosí-
totta a véleménynyilvánítás jogának alkotmányos garanciáit, mivel az
Mtv. csak valamely adott kormányzati helyzethez viszonyítottan és va-
lamely adott parlamenti konstrukción belül határozza meg a médiaku-
ratóriumok elnökségi tagjává jelölhetô személyek politikai identitását.
Egy további indítvány alkotmányellenesnek tartja azt a helyzetet,
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amelyben a kormánypárti és az ellenzéki oldalt nem definiálja az Mtv.
Egy negyedik indítványozó álláspontja szerint ellentétes az alkot-
mánnyal az Mtv. 55. § (4) és (8) bekezdése, amelyek lehetôvé teszik,
hogy a kuratórium elnöksége kizárólag a kormánypárti oldal vagy az el-
lenzéki oldal által jelölt tagokból álljon. Továbbá álláspontja szerint
ezen Mtv.-beli rendelkezések jogszabályon belüli kollíziót idéznek elô,
ugyanis ezek alapján nem állapítható meg, hogy a kuratórium elnöksé-
ge mikor tekinthetô megalakultnak. Véleménye szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenesség az, hogy az ellenzéki és a kormány-
párti oldal képviselôcsoportjainak megállapodása hiányában nem tisztá-
zott a kuratórium megalakításának mikéntje.

A határozat

3. Az AB az indítványok mindegyikét elutasította. Indokolásában ki-
fejtette, hogy az Országgyûlés által megválasztott elnökségi tagok sze-
mélyes mandátuma elválik az ôket eredetileg jelölô képviselôcsoport-
tól. A törvény e rendelkezését a kuratóriumi elnökségek viszonylagos
stabilitásához fûzôdô érdekek indokolják, és önmagában nem alkot-
mányellenes az, hogy a kuratóriumok elnökségében maradó egyes ta-
gokat olyan párt jelölt, amely már nem rendelkezik képviselôcsoport-
tal az Országgyûlésben. Kétségtelen továbbá, hogy sem az alkotmány,
sem törvény, sem a házszabály nem tartalmaz meghatározást a kor-
mánypárti és az ellenzéki képviselôcsoportokra nézve, ezeket evidenci-
aként fogja fel. Erre figyelemmel az AB megállapítja, hogy a kor-
mánypártiság és az ellenzékiség csak a parlamentben képviselettel ren-
delkezô pártok relációjában értelmezhetô. Ezért az Mtv. 55. § (9) be-
kezdésének az a szabálya, amely az „egyenlô arány” fenntartásának
szükségességérôl rendelkezik, kizárólag a parlament kormánypárti és
ellenzéki képviselôcsoportjai közötti egyensúlyra vonatkozik, és ennek
megítélésénél teljesen figyelmen kívül kell hagyni a korábban jelöltet
állító volt parlamenti pártokat.

4. A törvényen belüli kollízió vizsgálata során az AB megállapította,
hogy az Mtv. 55. § (4) és (8) bekezdése fôszabályt és kivételt tartalmaz,
e rendelkezések tehát nem ellentmondásosak, és nem adnak alapot el-
lentétes értelmezésre. A kuratóriumi elnökség egyoldalú megalakításá-
val kapcsolatban a testület kifejtette, hogy itt kényszerû és elkerülhe-
tetlen alapjogi korlátozás áll fenn, mert az elnökség egyoldalú megala-
kulása alkotmányos szempontból „kisebb veszélyt” jelent a vélemény-
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nyilvánítás szabadságjogára, mint az, ha az elnökség megalakulásának
hiányában a közszolgálati médiakuratóriumok egyáltalán nem mûköd-
nének. A korlátozás nem tekinthetô aránytalannak, mert erre tipikusan
csak akkor kerülhet sor, ha a képviselôcsoportok az Országgyûlés egyik
oldalán önhibájukból nem élnek jelöltállítási jogukkal, illetôleg nem
gyakorolják erre vonatkozó kötelezettségüket. Ez viszont már a parla-
menti pártok politikai felelôssége körébe tartozó kérdés, és nem a sza-
bályozás alkotmányellenességének következménye, akárcsak a képvise-
lôcsoportok megegyezésétôl függôvé tett megalakítással kapcsolatos
szabályozás.

5. Az alkotmány szerint a politikai képviselet csak meghatározó nem
lehet a kuratóriumokban, azt azonban nem követeli meg, hogy kizárólag
parlamenti pártok jelöltjei legyenek tagok. A politikai pártok befolyásá-
nak lehetséges túlsúlyával kapcsolatban az AB értelmezést adott az el-
nökségi tagok felsô létszámára vonatkozóan. Álláspontja szerint az Mtv.
55. § (4) és (9) bekezdései az alkotmánnyal összhangban csak úgy értel-
mezhetôk, hogy a kuratóriumokban az elnökség tagjai – létszámuk ré-
vén – a különbözô szervezetek által delegált kuratóriumi tagokkal szem-
ben nem szerezhetnek többséget és ennek folytán meghatározó befolyást.
Vagyis az Országgyûlés által választott elnökségi tagok létszáma nem
haladhatja meg a delegált kurátorok létszámát; ez jelenti az alkotmányos
garanciát a túlzott befolyás megszerzésének kizárása érdekében.

Különvélemények

6. A határozathoz Holló András és Németh János alkotmánybírók kü-
lönvéleményt csatoltak, melyhez Czúcz Ottó alkotmánybíró is csatlako-
zott. Álláspontjuk szerint az elnökségi tagok létszámának felsô határára
vonatkozó alkotmánybírósági értelmezés nem pótolhatja az egyértelmû
törvényi szabályozást, melynek elmaradása tekintetében az AB-nak meg
kellett volna állapítania a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet. Vitatják továbbá a kuratóriumi elnökség egyoldalú megalakí-
tásának alkotmányosságát, illetve véleményük szerint ugyanazon törvé-
nyen belüli ellentétes szabályozás történt az Mtv. 55. § (8) bekezdése
kapcsán, ezért ezt a rendelkezést meg kellett volna semmisíteni.

7. Kiss László ugyancsak különvéleményt fûzött a határozathoz, amely-
ben kifejtette, hogy véleménye szerint a frakció nélküli pártok által a
kuratóriumba (elnökségbe) választott tagokról – objektív ismérvek
alapján –, szemben a többségi határozattal, nem lehet azt állítani, hogy
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azok sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon nem vehetôk számí-
tásba. A törvény tehát e tekintetben mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmánysértést valósított meg, amit a határozatnak meg kellett volna
állapítania.

8. A határozathoz Vörös Imre alkotmánybíró szintén különvéle-
ményt csatolt, amelyben kifogásolta, hogy a határozat nem állapította
meg az Mtv. 55. § (8) bekezdés második fordulatának alkotmányelle-
nességét. Álláspontja szerint ez a szabályozás alapjog lényeges tartalmát
érinti és nélkülözi az alkotmányossági garanciát.

1270/B/1997. AB HATÁROZAT

GAZDASÁGI REKLÁM

Az indítvány

1. Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárás keretében vizsgálta a
gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvénynek (a
továbbiakban Grtv.) az indítványozó által megjelölt egyes passzusait.
Az ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.

2. Az indítvány a törvény három rendelkezésére terjedt ki. Az indít-
ványozó kifogásolta a 4. § a) pontját, melynek értelmében tilos köz-
zétenni olyan reklámot, amely személyhez fûzôdô jogokat, kegyeleti
jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért.
Ugyancsak támadta a törvény 15. §-ának (3) bekezdését, melynek ér-
telmében a törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki, hogy a
sérelmet szenvedett fél személyhez fûzôdô jogainak megsértése esetén
igényét közvetlenül a bíróság elôtt érvényesítse a polgári jog általá-
nos szabályai szerint. Ha pedig a polgári jogi felelôsség szabályai sze-
rint kártérítés címén megítélhetô összeg nem áll arányban a felróha-
tó magatartás súlyosságával, a bíróság a jogsértôre közérdekû célra
fordítható bírságot is kiszabhat. A kifogásolt rendelkezések között
volt a törvény 16. §-ának (2) bekezdése is, mely szerint ha a sérelmet
szenvedett fogyasztó személye nem állapítható meg, illetve ha az igé-
nyek érvényesítése a sérelmet szenvedett fogyasztók számára tekin-
tettel nem lenne célravezetô, az eljárás megindítására a fogyasztók ér-
dekvédelmét ellátó közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is
jogosultak.
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3. Az indítványozó kifejtette, hogy szerinte a Grtv. 4. § a) pontja,
amely tiltja a személyhez fûzôdô jogokat, valamint a kegyeleti és a sze-
mélyes adatok védelméhez való jogot sértô reklámot, aránytalanul kor-
látozza a szabad véleménynyilvánításnak az alkotmány 61. §-ában biz-
tosított alapvetô jogát. Továbbá a Grtv. 15. § (3) bekezdése azzal, hogy
lehetôvé teszi a reklámtevékenységgel kapcsolatos jogviták bíróságon
kívüli elintézését, ellentétben áll az alkotmány 70/K. §-ával. A Grtv.
16. § (2) bekezdése pedig véleménye szerint, „szükségtelen és arányta-
lan mértékben korlátozza az egyén önrendelkezési jogát”.

A határozat

4. A testület a 30/1992. (V. 26.) AB határozatra utalva kifejtette,
hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog „a véleményt annak ér-
ték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi”. A gazdasági reklám te-
hát olyan információ, amelynek közzététele élvezi az alkotmány 61. §
(1) bekezdésének védelmét, azaz törvénnyel is csak kivételesen és szûk
körben korlátozható egy másik alapjog védelmében.

5. A Grtv. 4. § a) pontja kétségtelenül korlátozza a gazdasági reklám
közzétételét a személyhez fûzôdô jogok, ezen belül a kegyeleti jogok, il-
letve a személyes adatok védelme érdekében. Az idézett, 30/1992.
(V. 26.) AB határozatban foglaltak szerint az emberi méltóság a vélemény-
nyilvánítási szabadság korlátja lehet, amennyiben ez a korlátozás meg-
felel az AB által kialakított szükségességi és arányossági tesztnek. A tes-
tület ezek alapján úgy döntött, hogy a Grtv. 4. § a) pontja azzal, hogy
megtiltja a személyhez fûzôdô jogokat, illetve a kegyeleti jogot sértô
reklám közzétételét, az emberi méltósághoz való alapjog érvényesülése
érdekében korlátozza a közlés szabadságát. E korlátozás a személyhez fû-
zôdô jogok sérelmének megelôzése érdekében szükséges, és arányban áll
a törvényhozó által elérni kívánt céllal, az egyén méltóságának védelmé-
vel, tehát az indítvánnyal támadott rendelkezés nem alkotmányellenes.

6. Az AB határozatában utalt arra, hogy bár a gazdasági reklámtevé-
kenység a fentiekben kifejtetteknek megfelelôen a szabad vélemény-
nyilvánítás védelmét élvezi, a kereskedelmi jellegû információk köz-
zététele esetében szélesebb körû állami beavatkozás lehet alkotmá-
nyosan indokolt, mint a véleményközlés egyéb eseteiben. Mivel a
gazdasági reklámok célja sokkal inkább az áru értékesítésének, meg-
ismertetésének, igénybevételének elômozdítása [Grtv. 2. § g) pont],
nem pedig az egyén önkifejezésének, a demokratikus párbeszédben va-
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ló részvételének lehetôvé tétele, az ilyen, kereskedelmi célú informá-
ciók korlátozási lehetôsége szélesebb körben minôsülhet alkotmá-
nyosnak. Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a Grtv. 4. a)
pontja nem korlátozza szükségtelen és aránytalan mértékben az al-
kotmány 61. § (1) bekezdésébe foglalt véleménynyilvánítás szabadsá-
gát.

7. Az indítvány második kérdéskörével kapcsolatban a testület rá-
mutatott arra, hogy a reklámtevékenységet illetô jogviták bíróságon kí-
vüli elintézésének lehetôsége éppen a fogyasztók jogainak hatékonyabb
védelmét szolgálja, hiszen az elhúzódó bírósági eljárás mellett lehetôsé-
get ad a közigazgatáson keresztüli jogérvényesítésre is. Mivel a reklám-
felügyeleti eljárás nyomán megszületô határozat felülvizsgálata a Grtv.
20. § (2) bekezdése alapján a bíróságtól keresettel kérhetô, és mivel a
Grtv. nem vonja el a személyiségi jogoknak közvetlenül a bíróság elôtt
történô érvényesítését [Grtv. 15. § (3) bekezdés], a támadott rendelke-
zés nem sérti az alkotmány 70/K. §-át.

8. Végül az indítványozó által kifogásolt 16. § (2) bekezdés kapcsán
az AB kimondta, hogy az nem alkotmányellenes, mert e rendelkezés a
Grtv. 4. § a) pontját tartalommal kitöltô Ptk. személyhez fûzôdô jogok
érvényesítését szabályozó VII. fejezetével összhangban értelmezve meg-
felel az 1/1994. (I. 7.) és a 20/1997. (III. 19.) AB határozatokban meg-
fogalmazott, a személyiségi jogok érvényesítésére vonatkozó elvi állás-
pontnak.

Párhuzamos indokolás

9. A határozathoz Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos in-
dokolást csatolt, melyhez Holló András alkotmánybíró is csatlakozott.
Kukorelli bíró kiemelten foglalkozott a fogyasztói jogok vizsgálatá-
val, illetve e jogok védelmében a reklámot közzétevôk szabad véle-
ménynyilvánításának korlátozásával. Kiemelte, hogy az AB határoza-
ta értelmében a fogyasztók sajátos többletjogosultságokat élveznek, ez
következik például a határozat azon megállapításából, mely megen-
gedhetônek tartja a kifejezés szabadságának pusztán a fogyasztóvéde-
lem állami célja érdekében történô korlátozását, illetve következik ab-
ból az állásfoglalásból is, amely a gazdasági reklámtevékenységet érin-
tô állami beavatkozást szélesebb körben minôsíti alkotmányosnak,
mint a véleményszabadságba tartozó egyéb közlés esetében alkalma-
zott korlátozásokat.
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13/2000. (V. 12.) AB HATÁROZAT

NEMZETI JELKÉP

Az indítvány

1. A törvényi rendelkezés, amelyre az utólagos normakontroll irányult,
a Btk. 269/A. §-a volt, mely a nemzeti jelkép megsértését szankcionál-
ja. Az indítványozók kérték e jogszabályhely alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését. Az ügy elôadó bírája Strausz János
és Kukorelli István volt.

2. A kifogásolt törvényszöveg szerint „aki nagy nyilvánosság elôtt a
Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét sértô vagy leala-
csonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha sú-
lyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terje-
dô szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel bün-
tetendô”.

3. Az indítványozók álláspontja szerint e cikkely sérti az alkotmány
61. § (1) bekezdésében alapjogként meghatározott véleménynyilvánítá-
si szabadságot.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság az indítványok megfelelô elbírálása érde-
kében összehasonlító elemzést végzett, melynek során azt vizsgálta,
hogy milyen a felségjelvények alkotmányos szabályozása az európai
országok gyakorlatában. A vizsgálat során megállapította, hogy a
nemzeti (állami) jelképek megsértését a legtöbb európai országban
büntetôjogi szankcióval fenyegetik. Az egyes államok büntetô tör-
vénykönyvei e bûncselekményt szerkezetileg az állam elleni bûncse-
lekmények között helyezték el, és a magyar Btk.-hoz hasonló bünte-
tési tételeket alkalmaznak. Ezek alapján megállapítható, hogy a nem-
zeti (állami) jelképek büntetôjogi védelme nem tekinthetô magyar sa-
játosságnak.

5. A nemzeti (állami) felségjelvények fokozott jogi védelmét több té-
nyezô indokolja. Egyrészt az, hogy az alaptörvényben meghatározott
felségjelvények szorosan kapcsolódnak az alkotmányos demokrácia
megteremtéséhez, másrészt pedig az e felségjelvényekrôl, használatuk-
ról szóló törvény elfogadásához az országgyûlési képviselôk kétharma-
dának szavazata szükséges. Továbbá az alkotmány XIV. fejezetében fel-

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

összehasonlító

elemzés

fokozott jogi 

védelem

216 / VÉLEMÉNYSZABADSÁG

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 216



sorolt nemzeti jelképek az ország külsô és belsô integritásának alkotmá-
nyos szimbólumai.

6. Az AB álláspontja szerint nem megalapozott az indítványozónak
az a megállapítása, mely szerint a Btk. vizsgált szabálya diszkriminatív.
A Btk. e rendelkezése csak az alkotmány által meghatározott és általa
védett nemzeti jelképeket részesíti büntetôjogi védelemben. A törvény-
hozó mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy az alkotmányban meghatáro-
zott nemzeti jelképeken kívül esetleg más államok nemzeti szimbólu-
mait is büntetôjogi védelemben részesíti-e.

7. Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a Btk. 269/A. §-a
nem sérti az alkotmány hivatkozott rendelkezéseit, összhangban van az
alkotmányos büntetôjoggal szemben támasztott követelményekkel,
ezért az indítványokat elutasította. 

Párhuzamos indokolások

8. Erdei Árpád a határozathoz párhuzamos indokolást fûzött, melyben
kifejtette, hogy bár elfogadja a mostani határozatnak azt a megállapítá-
sát, hogy a jelen ügyben a véleménynyilvánítás szabadsága az alaptör-
vényre közvetlenül visszavezethetô más normatív alkotmányos értékek-
kel ütközik, s a konkrét büntetôjogi norma szerkezete is különbözik a
korábbi alkotmánybírósági vizsgálat alapjául szolgáló normákétól, rá
kell mutatni arra, hogy a Btk. 269/A. §-ában meghatározott tényállás al-
kotmányossága nem csupán e megállapításra és a hozzá fûzött okfejtésre
tekintettel mondható ki, hanem azért is, mert a véleménynyilvánítási
szabadságot a közösség méltóságának védelme érdekében korlátozza.

9. Harmathy Attila párhuzamos indokolása még egyszer rámutat ar-
ra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában követelmény
az, hogy az emberi jogok korlátozása törvényen alapuljon. Ez a követel-
mény azonban az alkotmánybíró szerint nem merül ki abban, hogy a
korlátozó szabály formailag törvényben fogalmazódik meg, hanem ki-
terjed a tartalomra is, és ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy a kor-
látot meghatározó szabály megfogalmazása lehetôvé teszi az állampol-
gár számára annak – ha szükséges, jogi tanácsadó segítségével történô –
elôre látását, milyen következményekkel járhat magatartása.

A Btk. támadott szabályát a büntetô jogszabályok módosításáról szó-
ló 1993. évi XVII. törvény határozta meg és iktatta be a Btk.-ba 269/A.
§-ként. A jelen ügyben a szabály érthetôsége, pontossága megfelel a bí-
róság gyakorlatában kialakult elveknek. A korlátozás törvényen alapuló
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volta tehát megállapítható. Mint ahogy megállapítható a korlátozás
egyezményben elismert célja is, vagyis a felségjelvények védelmével
összefüggésben mások jogainak védelme.

10. Kukorelli István párhuzamos indokolásának fô momentuma a tár-
sadalomra való veszélyesség kérdése. Az alkotmánybíró álláspontja sze-
rint a nemzeti jelkép megsértése esetében különös jelentôsége van annak,
hogy a cselekmény mennyiben veszélyes a társadalomra. A jogalkotó a
Btk. 269/A. §-ának megalkotásával a társadalomra veszélyesnek minôsí-
tette azt, ha valaki „nagy nyilvánosság elôtt a Magyar Köztársaság him-
nuszát, zászlaját vagy címerét sértô vagy lealacsonyító kifejezést használ,
vagy más ilyen cselekményt követ el”. Az AB az alkotmány 61. §-ának
értelmezése alapján megfogalmazott alkotmányos követelménnyel e
tényállás alkalmazási körét szûkítette. Nem minôsíthetô ugyanis veszé-
lyesnek a társadalomra önmagában a nemzeti jelképeket érintô negatív
vélemény kifejezése, a tudományos bírálat, de még az olyan mûvészi ki-
fejezés sem, amely a jelképeket meghökkentô módon értékeli vagy azo-
kat sajátos szemléltetô eszközként használja. A szólásszabadság, a mûvé-
szi kifejezés szabadsága és a tudomány szabadsága ennyiben elsôbbséget
élvez a nemzeti jelképek büntetôjogi védelmével szemben.

11. Németh János párhuzamos indokolása rámutat arra, hogy a nemze-
ti jelkép megsértésének törvényi tényállása több ponton is hasonló, illet-
ve azonos vonásokat mutat, mint a Btk.-nak a 30/1992. (V. 26.) AB ha-
tározattal megsemmisített 269. § (2) bekezdése. A két tényállás közöt-
ti bizonyos különbség abban áll, hogy amíg a Btk. 269. § (2) bekezdé-
se a magyar nemzetet (továbbá valamely nemzetiséget, népet, felekeze-
tet vagy fajt) védi a büntetôjog eszközeivel, addig a jelen határozat tár-
gyát képezô büntetôjogi rendelkezés a Magyar Köztársaság nemzeti jel-
képeivel szembeni ugyanazon elkövetési magatartásokat nyilvánítja
bûncselekménnyé. Az alkotmánybíró a különbözôségek világos és egy-
értelmû megfogalmazását hiányolja az indokolásból.

14/2000. (V. 12.) AB HATÁROZAT

ÖNKÉNYURALMI JELKÉP

Az indítvány

1. A Btk.-nak az önkényuralmi jelképek használatát tiltó 269/B. §-a
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára több indítvány érkezett.
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Az indítványozók többsége a sarló-kalapács és az ötágú vörös csillag, va-
lamint az ezeket ábrázoló jelképek terjesztésének, használatának, illetve
közszemlére tételének bûncselekménnyé nyilvánítását sérelmezte. Egy
indítványozó a teljes törvényi tényállás alkotmányellenességének meg-
állapítását és megsemmisítését kérte. Az ügy elôadó bírája Strausz Já-
nos és Tersztyánszkyné Vasadi Éva volt.

2. A kifogásolt törvényi tényállás a következô: „(1) Aki horogkeresztet, SS-
jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot, vagy ezeket
ábrázoló jelképet a) terjeszt, b) nagy nyilvánosság elôtt használ, c) közszem-
lére tesz, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el,
és pénzbüntetéssel büntetendô. (2) Nem büntethetô az (1) bekezdésben
meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztô, oktatási, tudo-
mányos, mûvészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményei-
rôl szóló tájékoztatás céljából követi el. (3) Az (1)–(2) bekezdés rendelkezé-
sei az államok hatályban lévô hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.”

3. Az indítványozók álláspontja szerint a Btk. sérelmezett rendelkezése el-
lentétes az alkotmány 3. § (1) bekezdésében megállapított pártalapítás sza-
badságával, a 60. § (1) és (2) bekezdésében deklarált gondolat, lelkiisme-
ret és a vallás szabadságával, illetve a (4) bekezdésébe foglalt kétharmados
törvényi elôírással. Véleményük szerint e rendelkezés sérti továbbá a 61. §
(1) bekezdésében meghatározott véleménynyilvánítási szabadság alapjogát
is. Az indítványozók szerint azzal, hogy a jogalkotó csak bizonyos, általa
önkényuralminak minôsített jelképek büntetôjogi üldözését rendeli el, az
embereknek az alkotmány 70/A. § (1) és (2) bekezdésébe ütközô hátrányos
megkülönböztetését valósítja meg. A Btk. e rendelkezése ugyanakkor sér-
ti az alkotmány 70/G. § (2) bekezdését is. Több indítványozó részletesen
kifejti, hogy a sérelmezett rendelkezések ellentétesek a magyar államot kö-
telezô nemzetközi joggal és nemzetközi egyezményekkel.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság az indítványokat az alábbiak miatt nem ta-
lálta megalapozottnak:

– Az önkényuralmi jelképek használatának bûncselekménnyé nyilvá-
nítása nem áll közvetlen alkotmányos összefüggésben a pártok alapítá-
sának és mûködésének szabadságával, ezért az nem is sérti az alkotmány
3. § (1) bekezdését.

– A Btk. 269/B. §-a nem sérti az alkotmány 60. §-ában meghatáro-
zott szabadságjogokat sem. A Btk. e rendelkezése nem korlátozza a val-
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lásszabadságot, mert a törvényi tényállásban felsorolt jelképek nem val-
lási, hanem politikai jellegûek. Ez a rendelkezés nem sérti a gondolat és
a lelkiismeret szabadságát és nincs közvetlen alkotmányos összefüggés-
ben az alkotmány 70/G. §-ában meghatározott tudományos élet szabad-
ságának jogával.

– A Btk. 269/B. §-a nem ütközik az alkotmány 70/A. § (1) bekezdé-
sében meghatározott diszkrimináció tilalmába sem. A vizsgált tényállás
nem tesz különbséget emberek között politikai meggyôzôdésük alap-
ján, hanem általában, mindenkire vonatkozóan és politikai meggyôzô-
déstôl függetlenül tiltja az önkényuralmi jelképek használatát, önkény-
uralmi jelképnek minôsítve mind a fasiszta, mind a kommunista ön-
kényhez kapcsolódó jelképeket.

5. A gyûlöletre uszítás tényállásánál szélesebb körben, de a gyalázkodásnál
szûkebben, alkotmányosan büntetôjogi korlátozás alá vonható a közössé-
gek méltóságát sértô, köznyugalmat veszélyeztetô magatartás is, vagyis a
köznyugalom bizonyos mértékû megzavarása igazolhatja a szabad véle-
ménynyilvánításhoz való jog korlátozását. A köznyugalom ilyen esetben
büntetôjogi védelem alatt állhat. A kitûzött cél elérése érdekében pedig
elvben nincs más és esetleg enyhébb eszköz, mint a büntetôjogi szankció.
Ennek egyik fontos indoka, hogy a múltban sérelmet elszenvedett embe-
rekben és különféle közösségeikben a jelképeknek a Btk. 269/B. §-ában
tiltott használata méltán fenyegetettségérzetet, konkrét tapasztalatokon
alapuló félelmet ébreszthet, hiszen a jelképek a totalitárius eszmékhez kap-
csolódó embertelenségek megismétlôdésének rémét keltik fel.

6. Az AB vizsgálta, hogy a kifogásolt szabály a jelképek használata kö-
rében milyen elkövetési magatartások tiltására szorítkozik, és ez alapján
megállapította, hogy a demokratikus társadalom védelmét jelenti, s
ezért nem alkotmányellenes, ha az állam a jelen történelmi helyzetben
a demokráciával ellentétes, vagyis önkényuralmi hatalmi rendszerek
adott jelképeivel kapcsolatos egyes konkrét magatartásokat tilt meg: a
terjesztést, a nagy nyilvánosság elôtti használatot, a közszemlére tételt
[Btk. 269/B. § (1) bekezdés a)–c) pont].

Párhuzamos indokolás és különvélemény

7. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolásában kifejtette:
a határozat indokolásában ki kellett volna emelni, hogy az alkotmány
2. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott alkotmányos értékek és ti-
lalmak jelentik az alkotmányos korlátozás elsôdleges és meghatározó in-
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dokait. Másrészt a határozat rendelkezô részében az AB-nak ki kellett
volna mondania az alábbiakat: „A Btk. 269/B. § alkalmazásában – az al-
kotmány 2. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel – alkotmányos köve-
telmény a véleménynyilvánítás szabadságával való visszaélés vizsgálata.
A tiltott jelkép terjesztôje, használója stb. csak akkor büntethetô, ha
olyan magatartást tanúsít, ami a jelképek által szimbolizált diktatúrák
melletti intézményes kiállásnak, propagálásnak minôsül, illetve egyéb
olyan magatartást tanúsít, amely túlterjeszkedik a szorosan értelmezett,
pusztán személyes véleménykifejezésen.”

8. A határozathoz Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményt fû-
zött, mely szerint a Btk. a szélsôséges politikai szimbólumokkal kapcso-
latos tevékenységek közül éppen azokat szankcionálja, amelyek legin-
kább a véleménynyilvánítás körébe tartoznak, és ezért a legerôsebb al-
kotmányos védelem alatt állnak. Az alkotmánybíró szerint vélemény-
nyilvánítási, önkifejezési szabadságával él az, aki a nyilvánosság elôtt
önkényuralmi jelképet használ, hiszen mások által felismerhetetlen mó-
don, „négy fal között” nincs értelme politikai, ideológiai szimbólumo-
kat használni. Kukorelli István leszögezte azt is, hogy önmagában az
önkényuralmi jelképek nyilvános használata, terjesztése nem sérti az
emberi méltósághoz való alapvetô jogot. A Btk. 269/B. §-a a „minden-
kihez” szóló véleménynyilvánítást is büntetni rendeli, ezért nem az em-
beri méltósághoz való jogot és nem is a „közösségek méltóságát” védi.
Az alkotmánybíró végül így fogalmazott: „a Btk. 269/B. §-át nem tar-
tom összeegyeztethetônek az alkotmány 61. § (1) bekezdésében megfo-
galmazott egyik legfôbb demokráciakritériummal, a véleménynyilvání-
tás szabadságával, ezért – hangsúlyozva azt, hogy mélyen nem értek
egyet az önkényuralmi jelképek gondolati tartalmával – a rendelkezô
részre, alkotmányjogászi meggyôzôdésem szerint, nemmel szavaztam.”

18/2000. (VI. 6.) AB HATÁROZAT

RÉMHÍRTERJESZTÉS

Az indítvány

1. A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája rémhírterjesztés vétsége
miatt indult bûnügyben fordult az Alkotmánybírósághoz, felfüggeszt-
ve az eljárást, kérve a Btk. 270. §-a alkotmányellenességének megálla-
pítását. Az ügy elôadó bírája Erdei Árpád volt.
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2. A kifogásolt büntetôjogi tényállás szövege a következô: (1) „Aki
nagy nyilvánosság elôtt olyan valótlan tényt – vagy való tényt oly mó-
don elferdítve – állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom
megzavarására, vétséget követ el, és egy évig terjedô szabadságvesztés-
sel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendô. (2) A bün-
tetés bûntett miatt három évig terjedô szabadságvesztés, ha a rémhírter-
jesztést közveszély színhelyén vagy háború idején követik el.”

3. Az indítványozó bíróság álláspontja szerint a Btk. 270. §-a, amely
meghatározza és büntetni rendeli a rémhírterjesztést, sérti az alkotmány
61. § (1) és (2) bekezdését, a véleménynyilvánítási szabadságot és a saj-
tószabadságot.

A határozat

4. Az AB megállapítja, hogy a Btk. 270. §-a alkotmányellenes, ezért
azt a határozat közzétételének napjával megsemmisíti. A testület a Btk.
270. § (2) bekezdését ugyanakkor nem találta alkotmányellenesnek. Te-
kintettel azonban arra, hogy magát a bûncselekményt, azaz a rémhírter-
jesztés törvényi tényállásának elemeit a Btk. 270. § (1) bekezdése hatá-
rozza meg, a (2) bekezdés csupán használja a „rémhírterjesztés” kifeje-
zést, az AB – az alkalmazott kodifikációs technika miatt – nem mellôz-
hette a Btk. 270. § (2) bekezdésének megsemmisítését.

5. A Btk. 270. §-ának (1) bekezdése alkotmányellenes, mivel szük-
ségtelenül és aránytalanul korlátozza az alkotmány 61. § (1) és (2) be-
kezdésében biztosított szabad véleménynyilvánításhoz való jogot és a
sajtószabadságot, nem felel meg az alkotmány 2. § (1) bekezdésébôl, il-
letve a 8. § (1) és (2) bekezdésébôl levezethetô alkotmányos követelmé-
nyeknek.

6. Az AB mindenekelôtt abban foglalt állást, hogy a rémhírterjesztés-
ként leírt magatartások a közlés szabadságának alkotmányosan védett
körébe tartoznak-e, azaz büntetendôvé nyilvánításuk a véleménynyilvá-
nítás alkotmányos alapjogának korlátozását jelenti-e. Erre a kérdésre vo-
natkozóan megállapította, hogy a tudatosan valótlan tényállításnak a
véleménynyilvánítási szabadság körébôl való kirekesztése az emberi
méltóság, a becsület és a jó hírnév alkotmányos oltalma és a szabad vé-
leménynyilvánításhoz fûzôdô alkotmányos jog összevetése tekintetében
érvényes, hiszen a véleménynyilvánítási szabadságnak csupán igen kor-
látozott lenne az értéke, ha nem jelentene többet, mint az igaz tények
állításához való jogot.
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7. Jelen ügyben a testület azt is vizsgálta, hogy elkerülhetetlenül szük-
séges-e a véleménynyilvánítás szabadságának és a sajtószabadságnak a
korlátozása a rémhírterjesztésként leírt magatartások esetén, továbbá
hogy a korlátozás megfelel-e az arányosság követelményének, azaz az el-
érni kívánt célhoz a büntetôjog eszközrendszere általában, ezen belül
pedig az adott büntetô tényállás szükséges és megfelelô-e. Ennek kap-
csán megállapította, hogy a köznyugalom alkotmányos érték, amelyre
kiterjed az állam védelmi kötelezettsége, így ennek érdekében a bünte-
tôjog eszközeinek igénybevétele általánosságban sem szükségtelennek,
sem aránytalannak nem tekinthetô. Az AB viszont a rémhírterjesztés
körébe esô magatartásokkal szemben a köznyugalom védelmét nem is-
meri el olyan nyomatékos társadalmi szükségletnek, nyomós közérdek-
nek, amely a büntetôjognak az alkotmányos alapjogokat szükségképpen
korlátozó eszközrendszerét igényelné. A fenti kérdéseket tehát nemlege-
sen döntötte el, és megállapította, hogy a törvényben meghatározott
magatartások bûncselekménnyé nyilvánítása a közlés szabadságának al-
kotmányellenes korlátozása.

8. Az AB ezen túlmenôen megállapította, hogy a tényállás megfogal-
mazása nem felel meg az alkotmányos büntetôjog formai követelménye-
inek sem.

Különvélemény

9. A határozathoz Strausz János alkotmánybíró fûzött különvéleményt.
Véleménye szerint az indítványt azért kellett volna elutasítani, mert az
alkotmány jogállami klauzulájából levezethetô, hogy a köznyugalom-
nak büntetôjogi eszközökkel történô biztosítása nem alkotmányellenes,
és nem az a rémhírterjesztést büntetni rendelô Btk. 270. § esetében
sem.

13/2001. (V. 14.) AB HATÁROZAT

FOGVA TARTOTTAK SZÓLÁSSZABADSÁGA

Az indítvány

1. Az Országgyûlés 2000. december 5-i ülésnapján törvényt fogadott
el a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tör-
vényerejû rendelet (a továbbiakban Bvtvr.) módosításáról, korlátozva a
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fogva tartottak szólásszabadságát. A köztársasági elnök – a véleménynyil-
vánítási szabadság és a sajtószabadság korlátozásának alkotmányossága te-
kintetében megfogalmazódott aggályai miatt – nem írta alá a törvényt,
hanem 2000. december 21-én kelt indítványában a Bvtvr.-módosítás
meghatározott rendelkezéseinek (37/B–C. §) elôzetes alkotmányossági
vizsgálatát kezdeményezte. Az ügy elôadó bírája Erdei Árpád volt.

2. Az elfogadott törvénynek az ügyben releváns rendelkezései kiegé-
szítik a Bvtvr.-t a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott elítélt
és az elôzetesen letartóztatott „sajtó útján történô” nyilatkozattételének
szabályaival, továbbá az elítéltre meghatározott új szabályok alkalmazá-
sát rendelik az elzárásukat töltô elkövetôkre is.

3. A köztársasági elnök indítványában kifejtette, hogy a Bvtvr.-
módosítás egyes rendelkezései „elôzetes cenzúrát írnak elô”, így korlá-
tozzák az alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított véleménynyil-
vánítási szabadságot és a 61. § (2) bekezdésében biztosított sajtószabad-
ságot. Véleménye szerint a Bvtvr.-módosítás annyiban alkotmányelle-
nes, amennyiben nem csupán a büntetés-végrehajtási intézet, illetve a
rendôrségi vagy katonai fogda rendje és biztonsága érdekében teszi le-
hetôvé, hogy megtagadják a fogva tartottak nyilatkozata közzétételének
engedélyezését.

Álláspontja szerint szükségtelen – és ebbôl következôen aránytalan –
a korlátozás az „egyéb bizalmas adat” közlésének megakadályozása érde-
kében, mivel ebben az esetben a véleménynyilvánítási szabadság és a
sajtószabadság korlátozását nem indokolja egy másik alapvetô jog vé-
delme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érdek. Ezen túl-
menôen az „egyéb bizalmas adat” olyan, a magyar jogrendben ismeret-
len gyûjtôfogalom, amely gyakorlatilag korlátlan mérlegelést biztosít a
döntésre felhatalmazott szervek számára.

A köztársasági elnök nem lát okot arra, hogy a fogva tartottak eseté-
ben „a törvényhozó az általánosan irányadó szabályokon túlmenôen ad-
jon lehetôséget a véleményszabadság és a sajtószabadság korlátozására
pusztán azért, mert fogva tartott személy nyilatkozatáról van szó”.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság a határozatban kimondja: alkotmányellenes az
elítélt, az elôzetesen letartóztatott, illetve az elzárást töltô elkövetô saj-
tó útján történô nyilatkozattételének korlátozhatósága a közbiztonság,
mások jó hírneve vagy személyhez fûzôdô jogainak védelme, a bûnözés
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megelôzése, a szolgálati titok és egyéb bizalmas adat közlésének mega-
kadályozása érdekében.

5. Az AB azt is kifejti határozatában, hogy a sajtó szabadságát arra fi-
gyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a sajtó a véleménynyilvá-
nításnak kitüntetett fontosságú eszköze. A sajtónak alapvetô szerepe
van a véleményalkotás feltételét képezô tájékozódásban. A sajtószabad-
ságot elsôsorban az állam tartalmi be nem avatkozása biztosítja; ennek
felel meg például a cenzúra tilalma. Ezzel a tartózkodással az állam el-
vileg lehetôvé teszi, hogy a társadalomban meglévô vélemények, vala-
mint a közérdekû információk teljessége megjelenjen a sajtóban.

6. Az AB a Bvtr.-módosítás indítvánnyal érintett része kapcsán a kö-
vetkezôket állapította meg:

– Nem sérti a véleménynyilvánítás szabadságát és a sajtószabadságot
önmagában az, hogy a fogva tartottaknak a médiával való kapcsolata
szabályozás és ellenôrzés alatt áll.

– A fogva tartás önmagában nem lehet oka és alapja a véleménynyil-
vánítási szabadság és a sajtószabadság korlátozásának.

– A fogva tartást végrehajtó szervezetnek a feladatai által meghatá-
rozott intézményi, mûködési és biztonsági érdekei megkívánják és
szükségessé teszik a fogva tartott és a média közötti kapcsolat bizonyos
fokú ellenôrzését, melynek során a büntetés-végrehajtási szervezet tagja
megismeri a nyilvánosságnak szánt közlés, információ tartalmát. A vé-
leménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság magas alkotmányos
értékébôl azonban az következik, hogy az így megismert tartalmú köz-
lés csak akkor legyen visszatartható, ha annak a nyilvánosságra kerülése
súlyos következményhez vezetne.

– Az AB – a köztársasági elnök indítványa által meghatározott kör-
ben – a véleménynyilvánítási és sajtószabadság alkotmányosan elfogad-
ható korlátjaként ismeri el a nemzetbiztonság védelmét és az államtitok
közlésének megakadályozását.

– A testület álláspontja szerint nem szükséges, így alkotmányellenes
a véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság korlátozása a köz-
lés megakadályozásával mások jó hírneve vagy személyhez fûzôdô joga-
inak védelme érdekében.

– Nem felel meg az alkotmányos követelményeknek a közlés mega-
kadályozásának lehetôsége a közbiztonság védelme és a bûnözés mege-
lôzése érdekében sem.

7. Az AB véleménye szerint nem elégíti ki a jogbiztonság követelmé-
nyeit az, ahogyan a Bvtvr.-módosítás kijelöli a véleménynyilvánítási és
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sajtószabadság elôzetes korlátozásának tárgyát. A testület megítélése
szerint nem tükrözi egyértelmûen a törvényhozó szándékát és nem ha-
tárolja be egyértelmûen a fogva tartott és a média közötti kommuniká-
ció ellenôrzésére, illetve a fogva tartotti nyilatkozat közlésének megaka-
dályozására felhatalmazott állami szervek hatáskörét az, hogy a szabá-
lyozás a „sajtó” útján történô nyilatkozattételre vonatkozik. Ez a véle-
mény- és sajtószabadság elôzetes korlátozásánál megengedhetetlen mér-
tékû bizonytalanság forrása lehet.

Párhuzamos indokolás

8. A határozathoz Kukorelli Isván alkotmánybíró fûzött párhuzamos
indokolást, melyben kifejtette, hogy véleménye szerint a vélemény-
nyilvánítási szabadság érvényesülésének lényeges garanciája a kifejezés-
re juttatandó gondolatok elôzetes, tartalmi szempontú vizsgálatának
tilalma. Olyan eleme ez a szólás szabadságának, amely kifejezett alkot-
mányos rendelkezés nélkül is e szabadság elengedhetetlen biztosítéka.
Minthogy a cenzúra a szabad véleménynyilvánításhoz fûzôdô alapjog
legsúlyosabb korlátozását jelenti, a közlés elôzetes cenzúrával történô
korlátozása csak szélsôséges esetekben, rendkívül szûk körben, ponto-
san körülhatárolt módon minôsülhet alkotmányosnak. Az alkotmány-
bíró szerint fogva tartottak esetében is csupán rendkívül szûk körben
korlátozható a véleményszabadság, az ugyanis olyan, mindenkit egy-
formán megilletô alapvetô emberi jog, amelynek korlátozhatósága nem
az egyén élethelyzetétôl függ. Önmagában a fogva tartás ténye, a sze-
mélyes szabadság korlátozása nem lehet indoka a szólásszabadság szi-
gorúbb korlátozásának.

57/2001. (XII. 5.) AB HATÁROZAT

„LEX RÉPÁSSY”, A VÁLASZADÁS JOGA

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az alkotmány 26. § (4) bekezdése szerint – a
törvény kihirdetése elôtt – indítványozta az Alkotmánybíróságnál a
Ptk. módosításának (a továbbiakban PtkM.) elôzetes normakontrollját.
Az errôl a módositásról szóló törvényt 2001. május 29-én fogadta el az
Országgyûlés. Az ügy elôadó bírája Harmathy Attila volt.
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2. A Ptk. 79. § (2) bekezdése a módosítás következtében bevezette a
válaszadás jogintézményét: „Akinek személyhez fûzôdô jogát napilap-
ban, folyóiratban (idôszaki lapban), rádióban vagy televízióban közölt
valamely vélemény vagy értékelés sérti – a törvényben biztosított egyéb
igényeken kívül –, követelheti saját véleményének vagy értékelésének
közzétételét is (válaszadás).”

A Ptk. 84. § (2) bekezdése pedig kötelezôvé tette a közérdekû bírság
kiszabását, amennyiben a jogsértés napilap, folyóirat (idôszaki lap), illetve
rádió vagy televízió útján történt. A közérdekû bírság összegét úgy kell
meghatározni, hogy az visszatartsa a jogsértôt a további jogsértésektôl.

3. Az államfô indítványában a válaszadás jogintézményének alkot-
mányosságát vitatta, mert az véleménye szerint ellentétes a sajtószabad-
ság alkotmányba foglalt alapjogával. A közérdekû bírság kapcsán azon-
ban kizárólag a 84. § (2) bekezdésének utolsó mondatát vélte a jogálla-
miság elvébe ütközônek, a véleménynyilvánítás szabadságával és a saj-
tószabadsággal ellentétben állónak, kifogásolva, hogy nem került sor a
bírság felsô összeghatárának meghatározására.

A határozat

4. A válaszadás jogának alkotmányosságát vizsgálva az AB kifejtette,
hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága – ha ez nem jár e jo-
gok lényeges tartalmának megsértésével – törvénnyel kivételesen korlá-
tozható. A szabad véleménynyilvánítás jogának azonban kitüntetett sze-
repe van, ezért csak kevés joggal szemben kell engednie, ha pedig ezt a
szabadságjogot törvény korlátozza, a korlátozást megszorítóan kell ér-
telmezni. Ezen az alapon állapította meg az AB, hogy az emberi méltó-
ság a véleménynyilvánítási szabadság korlátja lehet.

5. A válaszadási jog az idôszaki lap, a rádió, a televízió esetében a sajtó-
szabadságnak, ezen belül a szerkesztés szabadságának korlátozását jelen-
ti. A szükségesség és arányosság vizsgálatánál a testület kifejtette, hogy
a válaszadás joga nem a helyreigazítási jog helyébe lép, hanem azt kie-
gészíti, többletet teremt, a PtkM. által meghatározott szabály ugyanis
a véleményközléssel szemben állapítja meg a válaszadás jogát, méghoz-
zá oly módon, hogy azt nem korlátozza (általában a bíróság sem szab-
hatná meg a joggyakorlás határait). A helyreigazítási kötelezettség mel-
lé lépô válaszközlési kötelezettség a válaszadási jog gyakorlásának kor-
látozása nélkül történô meghatározása a sajtószabadság (szerkesztési sza-
badság) jelentôs sérelmét idézi elô. Emellett a nehezen kiszámítható sú-
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lyú jogkövetkezmények a vélemények közlésével szemben is visszatartó
hatással járnak. A fentiek alapján az állapítható meg, hogy a PtkM. ál-
tal meghatározott szabály nem teremt arányosságot egyrészt az emberi
méltóság és a jó hírnév alapvetô jogának védelmére biztosított válasz-
adásról szóló szabály által elérhetô eredmény, másrészt a sajtó és a véle-
ménynyilvánítás szabadsága alapvetô jogának korlátozásával elôidézett
hátrány között. Ezért az AB kimondta, hogy alkotmányellenes a válasz-
adás jogának szabályozási módja.

6. A közérdekû bírság szabályozásával kapcsolatban a testület megálla-
pította, hogy az indítvány a 84. § (2) bekezdésének utolsó mondatára vo-
natkozott, de nem terjedt ki a PtkM. 2. §-a által meghatározott második
mondatra, amely bírói mérlegeléstôl függetlenül, a meghatározott jog-
sértés minden esetére kiszabandó bírságot ír elô. Ennek megfelelôen az
AB csak a 84. § (2) bekezdésének utolsó mondatával foglalkozott.

7. A 84. § (2) bekezdésének utolsó mondata a közérdekû bírság legma-
gasabb összegét nem jelöli meg, hanem a bírság esetenként megállapí-
tandó összegét a várható visszatartó hatástól teszi függôvé. E rendelke-
zés kapcsán az AB kimondta, hogy az itt alkalmazott joghátrány mér-
tékének elôre meg nem határozott volta a jogkövetkezmény sajátosságá-
val függ össze, ezen az alapon a jogállamiság sérelme nem állapítható
meg, ezért a Ptk. 84. § (2) bekezdése utolsó mondatának alkotmányel-
lenességét nem állapította meg.

Különvélemények és párhuzamos indokolás

8. A határozathoz Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleményt csatolt,
amelyben leszögezte, hogy nem ért egyet a határozatnak azzal az elemé-
vel, amely alkotmányosnak ítélte a Ptk. 84. § (2) bekezdése utolsó mon-
datában megjelölt közérdekû célra fordítandó bírság összegének ott
meghatározott megállapítási módját. Indoklásként rámutatott, hogy a
közérdekû bírsággal érintett személy nincs abban a helyzetben, hogy
cselekményének következményeit kellôen mérlegelni tudja. Ez pedig
kiszámíthatatlansága folytán olyan mértékû fenyegetést jelent az érin-
tett alapjogok jogosultjaira, hogy az az alapjognak az elismert és védett
gyakorlásától is elriaszthatja ôket.

9. A határozathoz Holló András alkotmánybíró ugyancsak különvéle-
ményt fûzött, amelyben rámutatott, hogy az AB eddigi gyakorlata alap-
ján azt kellett volna megállapítani, hogy a válaszadás joga a vélemény-
nyilvánítás szabadságát, s ezen belül annak meghatározó jelentôségû in-
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tézményes formáját, a sajtószabadságot nemcsak a vizsgált szabályozási
tartalmában aránytalanul, hanem mint új jogintézmény, a szükséges
mértéken túl is korlátozza. Nincs ugyanis olyan súlyos, reális, közvet-
len alapjogsérelmi veszély és ehhez kapcsolható reparációs cél, amely a
helyreigazításon, esetenként a nem vagyoni kártérítési igény érvényesít-
hetôségén túli – azt kiegészítô – intézményes korlátozást alkotmányo-
san indokolná. A közérdekû bírság kapcsán kifejti, hogy az AB-nak tá-
gan kellett volna értelmeznie hatáskörét, és az alkotmánybírósági vizs-
gálat körébe vonni a Ptk. 84. § (2) bekezdés utolsó elôtti új mondatát
is. Álláspontja szerint a közérdekû bírság felsô összeghatár nélküli sza-
bályozása ugyancsak alkotmányellenes.

10. A határozathoz Kiss László alkotmánybíró szintén különvéleményt
csatolt, hangot adva azon álláspontjának, mely szerint a válaszadás jogá-
nak tervezett szabályozása indokolatlan beavatkozást jelentene a sajtó
(szerkesztés) szabadságába az állam részérôl. A közérdekû célra fordítha-
tó bírság intézményét szintén szükségtelennek tartja, a válaszadási jog-
hoz kötelezôen kapcsolódó közérdekû bírság véleménye szerint osztja a
válaszadás alkotmányjogi megítélését.

11. A határozathoz Kukorelli István alkotmánybíró is különvéleményt
fûzött, melyben kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy ezt a döntést kizá-
rólag az arányosság tesztje alapozza meg. A válaszadásnak a törvényal-
kotó által elképzelt jogintézménye kényszerítô indok nélkül csorbítja a
sajtó szabadságát, azaz már a szükségességi tesztet sem állja ki. Vélemé-
nye szerint alkotmánysértô az is, hogy a jogalkotó a törvényben nem ha-
tározta meg a válaszadás esetében kötelezôen alkalmazandó közérdekû
bírság felsô határát.

12. A határozathoz Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos in-
dokolást csatolt, amelyben kifejtette, hogy mivel a válaszadás jogának
megteremtése, illetve a sajtóban megjelenô vélemények pluralitásá-
nak biztosítása a szerkesztési szabadság jelentôs korlátozását valósít-
hatja meg, a válaszadás jogának a megteremtésével egyidejûleg a vá-
laszadási jog korlátait is meg kellett volna állapítani a szerkesztôi sza-
badság védelme érdekében. Továbbá álláspontja szerint a válaszadás
intézményének alkotmányossági vizsgálata során a bírság intézményét
is figyelembe kell venni. A közérdekû célra rendelt bírsággal szankci-
onált válaszközlési kötelezettség ugyanis a sajtószabadságot aránytala-
nul korlátozza, mert ennélfogva egyoldalúan, csak a sajtóval szemben
érvényesül a személyhez fûzôdô jog megsértésétôl való visszatartás kö-
vetelménye.
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4. A GYÜLEKEZÉS ÉS AZ EGYESÜLÉS SZABADSÁGA

27/1990. (XI. 22.) AB HATÁROZAT

SPORTEGYESÜLETI ÁTIGAZOLÁS

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa
meg a sportolók igazolásáról és átigazolásáról szóló 4/1988. (V. 1.)
ÁISH rendelkezés több passzusának alkotmányellenességét és semmi-
sítse meg azokat. Az ügy elôadó bírája Zlinszky János volt.

2. Az ÁISH rendelkezés 8. § (5) bekezdésének e) pontja elôírja, hogy az
átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell az átadó sportegyesület nyilat-
kozatát az átigazoláshoz való hozzájárulásra vagy annak megtagadására
vonatkozóan. Az e szabály alóli kivételt a 17. § (1) bekezdése tartalmaz-
za, mely szerint ha a sportoló átigazolásához az átadó sportegyesület
nem járul hozzá, a sportoló a várakozási idô eltelte után igazolható át; a
(2) és (3) bekezdés a várakozási idô mértékét és kezdô idôpontját hatá-
rozza meg; a (4) bekezdés a sportolónak a várakozási idô alatt az átadó
sportegyesületben versenyzési, illetve játékengedélyt biztosít; az (5) be-
kezdés pedig a válogatottban való részvétel lehetôségét szabályozza a vá-
rakozási idô alatt.

3. Az indítványozók álláspontja szerint a rendelkezés sérelmezett
szabályai alkotmányellenesen korlátozzák a sportegyesülethez szerzô-
déssel nem kötôdô, amatôr sportolók alapvetô személyes szabadságjoga-
it, amikor átigazolásukat másik sportegyesülethez az úgynevezett átadó
sportegyesület engedélyéhez kötik, illetve ennek hiányában egy év vá-
rakozási idôt írnak elô.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az alkotmány
63. § (1) bekezdésében szabályozott egyesülési jog alapján mindenkinek
joga van a törvény által nem tiltott célra létrehozott szervezetekhez csat-
lakozni, így az általa választott sportegyesületbe belépni, illetve oda
más egyesületbôl átlépni. Az új egyesületben kifejthetô tevékenységé-
nek korlátozását jelenti az, hogy átigazolási hozzájárulás hiányában az
egy év úgynevezett várakozási idô alatt a sportoló az általa választott

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

sportolói 

átigazolás

A GYÜLEKEZÉS ÉS AZ EGYESÜLÉS SZABADSÁGA / 231

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 231



egyesület színeiben nem, csak a régi egyesülete keretében élhet verseny-
zési jogával. A sérelmezett szabállyal alapvetôen elérni kívánt célok
megvalósíthatók más eszközökkel is, így például a sportolóval elôzete-
sen kötött polgári jogi szerzôdéssel, amely a polgári jogi alapelveknek
megfelelôen szabályozhatja a sportoló és a sportegyesület jövôbeni kap-
csolatát. A szerzôdésben a sportoló vállalhat olyan kötelezettségeket,
amelyek az alkotmányban biztosított jogát korlátozzák, és e kötelezett-
ségvállalásai a késôbbiekben a polgári jog szabályai szerint minôsülnek.
A nemzetközi sportéletben való részvételi rend kialakítása tehát más, az
alkotmányt nem sértô módon is megvalósítható.

5. Az AB az indítványt ezért megalapozottnak, a támadott rendelke-
zéseket pedig alkotmányellenesnek találta, és azokat megsemmisítette.

51/1991. (X. 19.) AB HATÁROZAT

KATONÁK EGYESÜLÉSI SZABADSÁGA

Az indítvány

1. Az indítványozók a Magyar Köztársaság fegyveres erôinek a 6/1987.
(X. 15.) HM rendelettel kiadott szolgálati szabályzata (a továbbiakban
Szabályzat) egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítá-
sát és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó
bírája Tersztyánszky Ödön volt.

2. A Szabályzat 10/A–10/E. pontjai a katonákra vonatkozó egyesülé-
si szabályokat határozzák meg. Eszerint katona csak szolgálati helyén
kívül hozhat létre vagy csatlakozhat az egyesülési törvény hatálya alá
tartozó társadalmi szervezethez, felhatalmazás nélkül pedig egyik társa-
dalmi szervezet számára sem végezhet politikai vagy katonai szakértô
tevékenységet. A Szabályzat 841. pontjában megfogalmazott „panasz-
jog” a XII. fejezet szabályaival összefüggésben értelmezve a katonának
a szolgálati viszonyával kapcsolatos jogorvoslati és panasztételi jogát
tartalmazza, míg a 842. pont részben a jog tartalmát, részben gyakorlá-
sának a feltételeit korlátozza.

3. Az indítványozók azzal érveltek, hogy az alkotmány alapvetô jog-
ként deklarálja a véleménynyilvánítás (61. §), a petíció benyújtása
(64. §), illetve az érdekvédelem megszervezése (70/C. §) szabadságát.
E jogok érvényesülésének garanciájaként az alkotmány 8. § (2) be-
kezdése kimondja, hogy alapvetô jogokra vonatkozó szabályt csak
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törvény állapíthat meg, de a jog lényeges tartalmát még törvény sem
korlátozhatja. A felsorolt rendelkezések miniszteri rendeletként sza-
bályoznak alapvetô jogokat, és ezért – alaki okokból – alkotmányel-
lenesek.

Továbbá az indítványozók álláspontja szerint e rendelkezések tar-
talmukban sértve korlátozzák az alkotmányosan védett alapjogokat,
ezért tartalmilag is alkotmányellenesek. Szerintük a hatályos alkot-
mányban szereplô alapjog sérelmét jelenti, hogy a Szabályzat tiltja a
panaszjog együttes (csoportos) és más nevében való gyakorlását, az ar-
ra való elôkészületekre is kiterjedôen („tilos a panasz elôterjesztésére
összebeszélni”); továbbá az is alapjogot sért, hogy kizárja a miniszter
döntése elleni panaszt.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy a Szabályzatot mó-
dosító 10/A–10/E. pontokat beiktató 7/1989. (XI. 10.) HM rendelet
meghozatalakor már hatályban volt az alkotmánynak az 1989. évi
XXXI. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdése, ezért a Szabályzat-
ba iktatott pontok alaki okból alkotmányellenesek. A rendelet 1. §-ával
beiktatott szabálynak az a szövegrésze, amely a „politikai vagy egyéb cé-
lú társadalmi szervezet” alakításának kivételt nem engedô, teljes tilal-
mát mondja ki, olyan mértékû korlátozás, amelynek nem igazolható az
elérni kívánt céllal való arányossága, továbbá elkerülhetetlen volta,
ennélfogva az alapvetô jog lényeges tartalmát sérti. A vizsgált rendelke-
zések tehát alaki jellegû alkotmánysértésen túl tartalmi alkotmányelle-
nességet is megvalósítanak.

5. A szóban forgó alkotmányos alapjogok nem korlátozhatatlanok.
A szolgálati rend megtartásához fûzôdô érdek a sajátos katonai függelmi
viszonyok miatt tilalmakat indokolhat, amelyek a katonának a szerve-
zeten belüli közösségû magatartására vonatkoznak, ezért bizonyos ma-
gatartások csoportos tanúsítása a katonai bûncselekmények körében sú-
lyosabb minôsítésû. A speciális katonai életviszonyok területén e foko-
zott veszélyt jelentô magatartások megelôzése is indokolhat korlátozó
szabályokat. A katonai szolgálati rend és a függelmi viszonyok elleni
csoportos szembeszegülés kizárására és megelôzésére rendelt tilalmak
azonban nem terjedhetnek odáig, hogy az érintett jog alapvetô rendel-
tetésének érvényre juttatását meggátolják, mert ez az alapjog lényeges
tartalmának korlátozása lenne.
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A megvizsgált jogintézmény lényeges tartalma az a jogorvoslati, il-
letve panasztételi jog, amelynek alapvetô rendeltetése a szolgálati vi-
szonnyal összefüggô jogsérelem elhárítása, orvoslása. Ennek eszköze a
speciálisan hagyományos elnevezésû „panasz” elôterjesztése. A csoportos,
illetve a más nevében való elôterjesztés lehetôségének megvonása nem
zárja ki sem az orvoslás kiterjedését az érintett személyek teljes körére,
sem magának az elôterjesztésnek a lehetôségét. A korlátozás az eszköz-
re vonatkozik, ez pedig – figyelemmel a vele szembeállítható érdekekre
– alkotmányossági szempontból elfogadható, az alapjog lényeges tartal-
mát nem érintô korlátozás.

Különvélemények

6. Ádám Antal, Kilényi Géza, Vörös Imre és Zlinszky János alkot-
mánybírók különvéleménye szerint az alkotmány 64. §-ában szereplô
alkotmányos jogot a Szabályzat 841. pontja nem korlátozhatja oly mó-
don, hogy a katona csak a saját nevében tehet panaszt, és ha többeket ér
ugyanaz a jog- vagy érdeksérelem, az érdekeltek csak egyénileg élhet-
nek panaszjogukkal. A Szabályzat 841. pontja alkotmányellenes a 842.
pontnak azzal a részével együtt, amely szerint tilos panaszt tenni cso-
portosan, más, illetve mások nevében vagy küldöttség útján. A külön-
leges katonai szempontok biztosítására elégséges a Szabályzat 842.
pontjának második fordulata, amely tiltja a panaszt „alakzatban, ôrség-
ben, ügyeleti szolgálatban és kötött foglalkozások alatt”.

22/1994. (IV. 16.) AB HATÁROZAT

KÖTELEZÔ KAMARAI TAGSÁG

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól az ügyvédségrôl
szóló 1991. évi. XXIII. törvénnyel módosított 1983. évi 4. törvényere-
jû rendelet több rendelkezésének utólagos normakontrollját. Az ügy
elôadó bírája Szabó András volt.

2. A törvényerejû rendelet 2. § (1) bekezdése meghatározta, hogy csak
az folytathat ügyvédi tevékenységet egyéni ügyvédként vagy ügyvédi
iroda tagjaként, aki az ügyvédi kamara tagja. A (2) bekezdés az ügyvé-
di kamarai felvételre jogosultság feltételeit sorolta fel. A 3. és az 5. § az
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ügyvédi hivatás gyakorlásával összefüggô összeférhetetlenségi szabályo-
kat állapított meg.*

3. Az indítványozók szerint az ügyvédi tevékenység kötelezô kama-
rai tagsághoz kötése sérti az alkotmány 63. § (1) bekezdésében foglalt
egyesülési szabadság jogát. Egyes indítványozók szerint az ügyvédi hi-
vatás gyakorlásával kapcsolatos megszorító szabályok sértik az alkot-
mány 70/A. §-ában biztosított jogegyenlôség elvét, továbbá az alkot-
mány 70/B. §-ában meghatározott munkához való jogot, valamint a
foglalkozás szabad megválasztásának jogát.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az egyesülési
szabadság joga mindenkit megilletô szabadságjog. Ez a jog elsôsorban
a cél megválasztásának szabadságát jelenti, továbbá a célra rendelt szer-
vezet alapításának szabadságát, az ehhez való csatlakozás önkéntessé-
gét, valamint az önkéntes kilépés lehetôségét. A kötelezô ügyvédi ka-
marai tagság nem sérti az egyesülési szabadságot. Az ügyvédi kamara
ugyanis nem az egyesülési szabadság alapján létrehozott szervezet, nem
magánszemélyek alapították, céljait és feladatait nem magánszemélyek
határozták meg. Az ügyvédi kamarát törvény létesítette, feladatait és
mûködési rendjét, tevékenységét törvény szabályozza. Az ügyvédi ka-
mara tehát köztestület, melynek létrehozását törvény rendelte el. Az
AB megállapította, hogy a törvény közjogi közfeladat ellátására, köz-
érdekû tevékenység folytatására alkotmányosan indokolt módon hozhat
létre köztestületet, szakmai kamarát és írhatja elô a kötelezô köztestü-
leti tagságot. A köztestületként létrehozott szervezet nem az egyesülé-
si szabadság alapján alapított szervezet, a kötelezô szakmai kamarai
tagság pedig nem sérti az egyesülési szabadságból következô önkéntes
csatlakozás jogát.

5. Az AB megállapította, hogy az ügyvédi foglalkozás gyakorlásá-
nak szabályai, a foglalkozás gyakorlásának körében az ügyvédre háruló
kötelességek és feladatok törvényben szabályozott normatív elôírások.
Olyan szabályok tehát, amelyek az ügyvédi foglalkozás kereteit hatá-
rozzák meg, és így tartalmát érintik. Az ügyvédi foglalkozás válasz-
tása ezeknek a szabályoknak az elfogadását jelenti. Ha tehát valaki az
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ügyvédi pályát választja, aláveti magát ezeknek az elôírásoknak. A fog-
lalkozási szabályok nem az ügyvédi kamara létezésébôl adódnak, ha-
nem éppen fordítva: e szabályok közjogias jellegébôl következik, hogy
gyakorlásuk csak köztestületi tagok, azaz közjogi intézmény tagjai szá-
mára lehetséges. A szabad választás nem a foglalkozásgyakorlás szabá-
lyaitól függ, hanem a kamarába való bejutás, a kamarai felvétel feltéte-
leitôl. Ezek a feltételek az ügyvéddé válás, a foglalkozásválasztás olyan
szubjektív feltételei, amelyek a választási szabadságot korlátozhatják
ugyan, de elvileg mindenki által teljesíthetô feltételek és elvileg min-
denki elôtt nyitva állnak. A felvétel feltételei nem állítanak tárgyi kor-
látot az ügyvéddé válás, a kamarába való bekerülés elé.

6. A törvény joggal és alappal különböztet különbözô foglalkozások
és hivatások között, amikor feladatokat szab és választ szét. Ez nem
személyek közti alkotmányellenes megkülönböztetés. Nincs tehát al-
kotmányos akadálya annak, hogy a végzettség szempontjából egysé-
ges jogászság egyik szakmai csoportja, amelyik a jogi képviseletre
szakosodva látja el feladatát, a funkció ellátására való alkalmasságáról
külön szakvizsgát tegyen. Az ügyvédi kamarába való felvétel szakmai
és egyéb feltételei nem sértik a jogegyenlôség elvét, nem diszkrimi-
nálnak személyek között az alapvetô jogok korlátozása alapján. Szak-
mai követelmények elôírása valamely szakmai köztestületbe való fel-
vételnél nem jelent diszkriminációt, mert nem személyek közti al-
kotmányellenes megkülönböztetés. A feltételeknek való megfele-
lés esetén az ügyvédi hivatás alanyi jogon gyakorolható, tehát a kö-
telezô kamarai tagság ebben az esetben sem ütközik alkotmányos elô-
írásokba.

7. Más keresô foglalkozás folytatása az ügyvédi foglalkozás gyakor-
lásának hivatásszerûségével összeegyeztethetetlen, munkaviszony léte-
sítése pedig ezen túl az ügyvédség függetlenségének mond ellent a
munkaviszonyban foglalt függôség folytán. Az AB álláspontja szerint
a munkaviszony létesítését tiltó összeférhetetlenségi szabály nem je-
lenti a munkához való jog alkotmányellenes és aránytalan korlátozá-
sát. Munkaviszony létesítése a munkához való jog érvényesülésé-
nek csak az egyik esete, amely viszont a benne foglalt függôség miatt
összeegyeztethetetlen az ügyvédi hivatásban megkívánt független-
séggel.
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21/1996. (V. 17.) AB HATÁROZAT

SZIVÁRVÁNY-ÜGY, HOMOSZEXUÁLISOK DISZKRIMINÁCIÓJA

Az indítvány

1. A Legfelsôbb Bíróság elnöke indítványozta az Alkotmánybíróság-
nál az alkotmány két rendelkezésének absztrakt értelmezését. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az alkotmány 67. §-a kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban
minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részé-
rôl arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelô testi, szellemi
és erkölcsi fejlôdéséhez szükséges. A szülôket megilleti az a jog, hogy a
gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A 63. § (1) bekezdésében
az áll, hogy a Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján minden-
kinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehoz-
ni, illetve azokhoz csatlakozni.

3. A Legfelsôbb Bíróság elnöke indítványozta, hogy az AB absztrakt
alkotmányértelmezés keretében határolja el egymástól az alkotmány
67. §-ában, illetve a 63. § (1) bekezdésében megfogalmazott alapvetô jo-
gokat. Az indítványozó „konkrét alkotmányjogi probléma meglétét”
vélte felismerni „abban az összefüggésben, amely a gyermeknek azt a
jogát, hogy az állam részérôl a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi vé-
delemben és gondoskodásban részesüljön (alkotmány 67. §), szembesí-
ti az ôt megilletô egyesülési joggal [63. § (1) bekezdés] abban az eset-
ben, ha olyan egyesületben való tagságának kérdése merül fel, amely a
homoszexuális személyek mint társadalmi csoport jogvédelmi szövet-
ségeként lép fel”.*

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy a gyermeknek az a
joga, hogy az állam részérôl a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fejlô-
déséhez szükséges védelemben és gondoskodásban részesüljön, az állam
alkotmányos kötelezettségét alapozza meg a gyermek fejlôdésének vé-
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delmére. Az államnak ez a kötelezettsége alkotmányos alapot nyújt ar-
ra, hogy a törvényhozó vagy a bíróság – elsôsorban a nyilvánosság szfé-
rájában – a gyermek alapjoggyakorlását, ezen belül a gyermek egyesü-
lési joga gyakorlását korlátozza. Az alkotmány 67. §-a értelmében az ál-
lamnak a gyermeket a fejlôdésére káros hatásokon kívül az olyan kocká-
zatvállalásoktól is meg kell óvnia, amelyekkel kapcsolatban életkoránál
fogva nem képes megismerni és értékelni sem a választható lehetôsége-
ket, sem pedig választása következményeit saját személyiségére, illetve
késôbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve.

5. A fenti ismérvek alapján törvény vagy bírósági határozat kizárhatja
vagy korlátozhatja gyermekek tagságát homoszexualitással kapcsolatos
egyesületekben. Az egyesülési jog gyakorlása tényleges korlátozásának
azonban a gyermek fejlôdését fenyegetô konkrét kockázathoz kell iga-
zodnia. Annak mérlegelése során, hogy a gyermek fejlôdése védelméhez
való jog a gyermek egyesülési joga gyakorlásának korlátozásához vezet-
het-e, a gyermek életkorát és az egyesület jellegét egymásra vonatkoz-
tatva, abból a szempontból kell értékelni, hogy a gyermek képes-e meg-
ismerni és értékelni a homoszexualitáshoz való viszonyára vonatkozó,
választható lehetôségeket, továbbá választása következményeit saját sze-
mélyiségére, illetve késôbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve,
beleértve azokat a következményeket, amelyek az adott egyesületben
való tagságból és a homoszexualitás ott vallott felfogásának nyilvános
vállalásából adódhatnak.

38/1997. (VII. 1.) AB HATÁROZAT

GAZDASÁGI KAMARÁK

Az indítvány

1. Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a gazdasági ka-
marákról szóló 1994. évi XVI. törvény (a továbbiakban Gkt.) egésze és
egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A Gkt. 7, 8. és 9. §-ai olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek
vagylagosan a kereskedelmi és iparkamarában, a kézmûves kamarában
vagy az agrárkamarában teszik kötelezôvé a tagságot. A 11. § alapján a
gazdálkodó szervezet gazdasági kamarai tagsága a cégjegyzékbe történô
bejegyzéssel, a 12. § (2) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó kamarai
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tagsága a vállalkozói igazolvány kiadásával, a mezôgazdasági vállalkozó
agrárkamarai tagsága pedig az állami adóhatóságnál történô nyilvántar-
tásba vétellel jön létre. A 35. § (1) bekezdése a területi gazdasági kama-
ra küldöttgyûlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket álla-
pítja meg.

3. Az egyik indítványozó a Gkt. egészét támadta. Álláspontja szerint
a Gkt. sérti a piacgazdaság alkotmányos követelményeit. Úgy véli, hogy
az állam a kamarákon keresztül nyomást gyakorol a gazdaság szereplô-
ire és beavatkozik azok szuverén gazdálkodásába. Az indítványozók ál-
láspontja szerint a kötelezô kamarai tagság ellentétes az alkotmánynak
az egyesülési jogot biztosító 63. §-ával, mely jog – értelemszerûen –
magába foglalja a jog gyakorlásától való tartózkodást is, az önkéntessé-
get. Egyes indítványozók a kötelezô kamarai tagságot ellentétesnek
tartják az alkotmánynak az érdekvédelmi szervezetekrôl rendelkezô
4. §-ával, az érdekvédelmi szervezetek szabad alakításának jogát kimon-
dó 70/C. § (1) bekezdésével, valamint a 9. § (2) bekezdésében deklarált
vállalkozáshoz való joggal. Az indítványozók szerint a kényszertagság
sérti továbbá az alkotmány 2. § (3) bekezdését is, mely szerint a társa-
dalom egyetlen szervezetének tevékenysége sem irányulhat a hatalom
kizárólagos birtoklására. Az egyik indítványozó közvetve az önkor-
mányzatiság és a demokratizmus elveivel tartja ellentétesnek a Gkt.
35. § (1) bekezdését. Az egyik indítványozó a kötelezô kamarai tagság-
gal kapcsolatosan tartja sérelmesnek a Gkt. 7, 8. és 9. §-át, mert azok
nem adnak lehetôséget a felsoroltakon kívül további gazdasági kama-
rák létrehozására.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette: köztestület nem az egye-
sülési jog gyakorlása révén jön létre, hanem törvény rendeli alapítani;
sôt, az is igaz, hogy ez a döntés kizárólag a törvényhozóé: senkinek sincs
alanyi joga köztestület létrehozására, ennyiben tehát különbözik a köz-
testület az egyesülettôl. Azonban ez, s különösen hogy az egyesülés
alapjoga nem alkalmazható a köztestületekre, elvileg nem zárja ki, hogy
a köztestületi szabályok alkotmányosságának viszonyítási alapjai között
szerepelhessen az egyesülési szabadság is. A jogkorlátozás szükségessé-
gét és arányosságát csakis az adott köztestület céljához, s ezen belül kü-
lönösen a törvényhozó által megjelölt „közfeladathoz” mérhetjük. A gaz-
dasági kamarákról szóló törvény egészének alkotmányossági vizsgála-
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tához döntô szempont, hogy a gazdasági kamarák valóban közfeladatot
látnak-e el. A Gkt. alapján a gazdasági kamarák

– a gazdaság fejlesztésével,
– az üzleti forgalom biztonságával és a piaci magatartás tisztességével,
– a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek

érvényesítésével kapcsolatos, valamint
– a gazdasági tevékenységgel összefüggô közigazgatási feladatokat

látnak el.
A kamarák számára elôírt közfeladat alkotmányosságához az is szük-

séges, hogy ne sértsék sem általában az egyesülési jogot, sem – különö-
sen – az érdekképviseletek (szakszervezetek) alapításához való jogot. Az
AB megjegyzi, hogy a gazdasági kamarák nem zárják ki, sôt feltétele-
zik, hogy rajtuk kívül az egyesülési szabadság alapján létrehozott
szûkebb ágazati és szakmai szervezetek, másrészt érdekképviseletek
mûködjenek.

5. A testület határozatában hivatkozott a 21/1994. (IV. 16.) AB ha-
tározatra, mely szerint az „AB elvontan, általános ismérvvel csak a szél-
sô esetekre korlátozottan határozhatja meg az »állami beavatkozás«
kritikus nagyságát, amelynek túllépése már – a piacgazdaság sérelme
miatt – alkotmányellenes. Az a beavatkozás minôsíthetô így, amely fo-
galmilag és nyilvánvalóan kizárná a piacgazdaság létét, például az álta-
lános államosítás és a szigorú tervgazdálkodás bevezetése.” Ennek meg-
felelôen a vizsgált törvény nem ellentétes az alkotmány 9. § (1) bekez-
désével.

6. A gazdasági kamarák esetében a kényszertagságot igazoló hagyomá-
nyos érv az, hogy a kamara az ipar és a kereskedelem egyeztetett, álta-
lános és együttes érdekeinek kifejezésére és érvényesítésére szolgál, ez
pedig csak akkor biztosítható, ha minden érintett tagja a kamarának.
Az AB szerint a gazdasági kamarákban való kötelezô tagság mellett szól
az is, hogy a kamarák az iparral vagy kereskedelemmel foglalkozók
összességét, de még gyakrabban az egyes szakmák minden gyakorlóját
érintô vagy kötelezô határozatokat hozhatnak. Azt az indítványt,
amelyben az indítványozó az önkormányzatiság elvével ellentétesnek
tartja, hogy a Gkt. 35. § (1) bekezdésében meghatározott fontos kérdé-
sekrôl nem a tagság, hanem a küldöttgyûlés dönt, megalapozatlanná te-
szi az a jog, hogy minden tag részt vehet a kamarai küldöttek megvá-
lasztásában, valamint az 51. § értelmében kamarai tisztségre választha-
tó. Az önkormányzatiság (s az indítványozó által ugyancsak megjelölt
demokratizmus) elvével nem áll ellentétben, ha a gazdasági kamarákban
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a tagságot érintô legfontosabb kérdésekben nem közvetlenül a tagság
dönt, hanem a tagok által választott küldöttek. A kamarai tagok egyet-
len mérlegelhetô súlyú terhe a tagdíjfizetési kötelezettség. A tagság a
gazdasági kamarában nemcsak kötelezô, de elválaszthatatlanul és auto-
matikusan a foglalkozás gyakorlásához kötött: azzal együtt keletkezik és
csak a foglalkozás gyakorlásának feladásával szûnik meg; a gazdasági ka-
marából a törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységet folytató
(jogi vagy természetes) személy nem zárható ki. A tagdíjfizetési kötele-
zettség az AB véleménye szerint a gazdasági kamarák közfeladatához vi-
szonyítva nem aránytalan teher.

7. Miután a testület nem találta alkotmányellenesnek a gazdasági ka-
marákba való kötelezô belépést, nem tartotta alkotmányba ütközônek a
gazdasági kamarák struktúrájának a vizsgált törvény szerinti kialakítá-
sát, beleértve a kamarák meghatározott számát. Ez utóbbi egyébként
nem akadálya annak, hogy a törvényhozó további gazdasági rendelte-
tésû köztestületeket hozzon létre.

8. Nem sérti a Gkt. a vállalkozáshoz való jogot sem. Az 54/1993.
(X. 13.) AB határozat szerint „a vállalkozás joga a foglalkozás szabad meg-
választásához való alkotmányos alapjog [70/B. § (1) bekezdés] egyik as-
pektusa, annak egyik, a különös szintjén való megfogalmazása. A vál-
lalkozás joga azt jelenti, hogy bárkinek alkotmány biztosította joga a
vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése. A vállalkozás joga a vállal-
kozóvá válás lehetôségének – esetenként szakmai szempontok által mo-
tivált feltételekhez kötött, korlátozott – biztosítását jelenti. A vállalko-
zás joga annyit jelent – de annyit alkotmányos követelményként feltét-
lenül –, hogy az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vál-
lalkozóvá válást.” A Gkt. nem állít speciális többletfeltételt a gazdasá-
gi kamarai tagság megszerzéséhez.

39/1997. (VII. 1.) AB HATÁROZAT

MAGYAR ORVOSI KAMARA

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994.
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Okt.) egyes rendelkezéseinek, va-
lamint a törvény egészének alkotmányossági felülvizsgálatát. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.
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2. Az Okt. 2. § i) pontja meghatározta, hogy a Magyar Orvosi Kama-
ra (a továbbiakban MOK) feladatai között szerepeljen az, hogy ajánláso-
kat adjon az egyes orvosi és egészségügyi szolgáltatók díjtételei alsó hatá-
raira, valamint a külföldi orvosoknak az orvosok országos nyilvántartásba
vételéhez. A 19. § (1) bekezdése felsorolta azokat a feltételeket, amelyek
alapján magyar állampolgárok a MOK tagjai lehetnek. A (3) bekezdés
szerint nem magyar állampolgár is felvehetô volt tagnak, ha az állam-
polgárságon kívül minden feltételnek megfelelt és felvételét nemzetkö-
zi szerzôdés írta elô. A 20. § (1) bekezdése meghatározta, hogy csak az
folytathat orvosi diplomához kötött tevékenységet, aki tagja a MOK-
nak. E szabály alóli kivételként fogalmazta meg a 20. § (2) bekezdés b)
pontja, hogy az is végezhet orvosi diplomához kötött tevékenységet, aki
nem tagja a MOK-nak, de közszolgálati jogviszonyban áll és kizárólag
e jogviszony keretei között eljárva végezi tevékenységét. A (3) bekezdés
szerint a (2) bekezdés b) pontjában szereplô személyek a kamarai tagsá-
got önként vállalhatták.

3. Az indítványozók kétségbe vonták, hogy a MOK csupán közfelada-
tokat látna el. Szerintük az Okt. sérti az alkotmány 2. § (3) bekezdését.
Több indítványozó támadta az Okt. kényszertagságot elôíró 20. §-át.
Úgy vélték, hogy az Okt. e rendelkezése korlátozza az alkotmány 70/B.
§-a (1) bekezdésének azt a rendelkezését, mely szerint mindenkinek jo-
ga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához,
valamint az alkotmány 70. §-a (4) bekezdését, melynek alapján minden
magyar állampolgárnak joga a képzettségének és a szakmai tudásának
megfelelô közhivatalt viselni. Egy indítványozó az alkotmány 70/A. §-
ával ellentétesnek vélte a 20. § (2) bekezdés b) pontját. Egy másik in-
dítványozó alkotmányossági panaszában sérelmezte, hogy a tagsághoz
való jog tekintetében különbséget tesz a magyar és nem magyar állam-
polgárságú orvosok között. Végül az egyik indítványozó ugyancsak al-
kotmányossági panaszában az szerepel, hogy az Okt. 2. § i) pontja és az
egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM
rendelet rendelkezései is ellentétesek az alkotmánnyal.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy
az Okt. alkotmányossági vizsgálatának elsô kérdése, hogy a MOK való-
ban közfeladatot lát-e el. A közfeladat „általában olyan feladat, amelyet
egyébként az államnak vagy a helyi önkormányzatnak kellene megvaló-
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sítania”. Ebben a körben a közfeladat kétségkívül közigazgatási feladat,
amelyhez a köztestületnek megfelelô hatáskörökkel is rendelkeznie kell;
a köztestület a helyi önkormányzatok mellett az önkormányzás egy má-
sik, önálló válfaját, a testületi önkormányzatot valósítja meg. Közfela-
datnak minôsül az is, ha az állam egy adott szakma teljességét érintô
kérdésekben való tanácsadó közremûködés céljából hoz létre köztestüle-
tet úgy, hogy az e feladat ellátásához szükséges szervezettel és hatáskö-
rökkel is ellátja. Közfeladatot láthat el az olyan testületi önkormányzat
is, amely a foglalkozás szabályait érintô normaalkotást végez az adott
hivatás minden gyakorlója számára, s ezeket szankcionálja. A köztestü-
leti minôség elismeréséhez az AB elegendônek tekinti, ha a legfonto-
sabb feladatok vonatkozásában fennáll a közfeladati jelleg. A MOK leg-
fontosabb feladatai és jogai között kétségtelenül szerepelnek közhatal-
mi-közigazgatási jellegûek, ezért az AB elutasította az indítványt.

5. A testület határozatában hivatkozott a 22/1994. (IV. 16.), illetve az
1027/B/1994. AB határozatra, melyekben megállapította, hogy a köz-
testület nem az egyesülési jog gyakorlása révén jön létre, ezért önmagá-
ban az egyesülési szabadság alapjoga nem érv sem a kamarák törvényi
alapításával, sem a kötelezô kamarai tagsággal szemben. A MOK az or-
vosi hivatás egészét, így az összes orvost érintô alapvetô hivatási szabá-
lyok megalkotására és szankcionálására jogosult. E normaalkotási tevé-
kenység intenzitása, valamint a kamarának adott, a hivatásgyakorlás fel-
függesztéséig terjedô jogosítványok szükségessé teszik, hogy az önkor-
mányzat tagjaként az összes orvos rendelkezzék aktív és passzív válasz-
tójoggal. A MOK-beli kötelezô tagság nem befolyásolja az orvos jogát
arra, hogy egyesülési jogát gyakorolva akár szakmai, akár világnézeti
vagy bármely más alapon társadalmi szervezetet, illetve szakszervezetet
hozzon létre vagy ilyenekben tag legyen. Mindezek miatt az AB eluta-
sította azokat az indítványokat, amelyek szerint az Okt. az alkotmány
63. és 70/C. §-ába ütközik. A MOK-taggá válás magyar állampolgárok
számára alanyi jog, s nem követel meg aránytalanul többet, mint ami az
orvosi hivatás gyakorlásának egyébként is feltétele. A többletteher
ugyanis kizárólag a tagdíjfizetés; az alapszabály betartásából következô
többi kötelesség kamarai tagság nélkül is fennállna. A foglalkozás sza-
bad megválasztása nem a foglalkozásgyakorlás szabályaitól függ, mint
azt az indítványozók állítják, hanem a kamarába való bejutás feltételei-
tôl. Mindezek alapján a kötelezô tagság az alkotmány 70/B. §-ával sem
ellentétes, nem korlátozza szükségtelenül és aránytalanul a foglalkozás
megválasztását.

kényszertagság
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6. A köztisztviselô orvosok legnagyobb része olyan foglalkozási szabá-
lyok alapján tevékenykedik, amelyekben az orvosi hivatás sajátos szak-
mai és etikai követelményei nem vagy csupán másodlagosan érvényesül-
nek. Ha a köztisztviselô orvosok köztisztviselôi tevékenységükön túl-
menôen, valódi orvosi feladatokat is el akarnak látni, akkor a tagság ér-
telemszerûen kötelezô. Ha csupán a kamarai életben kívánnak részt ven-
ni, a belépési lehetôség ezt lehetôvé teszi számukra, s ezzel egyszers-
mind orvosi tevékenység folytatására is joguk lesz. Más a helyzet azok-
kal a köztisztviselôi állásokkal, amelyek kizárólag orvosi képesítéssel
tölthetôk be s amelyek szakmailag is kizárólag az orvosi hivatás körébe
tartoznak, mint például a tiszti fôorvosi poszt. Az általuk gyakorolt ha-
tósági jogkör nem ésszerû indok ahhoz, hogy rájuk a voltaképpeni orvo-
si hivatást gyakorló orvosokra kötelezô szakmai és etikai követelmények
ne, illetve csupán akkor vonatkozzanak, ha annak önkéntesen alávetik
magukat. Végül megint más a helyzetük azoknak a köztisztviselô orvo-
soknak, akik feladatkörükbôl következôen a kamara „állami” partnerei
azoknak a kamarai hatásköröknek a gyakorlása során, amelyek vélemé-
nyezési vagy egyetértési jogot juttatnak érvényre. Az ilyen köztisztvise-
lôi pozícióval összeférhetetlen a kamarai tagság. Az Okt. a fenti különb-
ségeket nem vette figyelembe, ezért az alkotmány 70/A. §-ába ütközik.

7. Az AB szerint a MOK-nak az orvosok országos nyilvántartásába va-
ló bejegyzést illetô egyetértési joga, illetve a kamarai tagsági kérelmet
elbíráló szabályozása korlátozza a nem magyar állampolgárságú orvo-
soknak a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogát. Az
AB állandó gyakorlata szerint a munkához való jogot az sérti a legsú-
lyosabban, ha az ember el van zárva az illetô tevékenységtôl, azt nem vá-
laszthatja; a választást tárgyi ismérvekkel kizáró jogszabályok alkotmá-
nyosságát „a legszigorúbban kell vizsgálni”. A most vizsgált kérdés el-
sôsorban nem az, hogy lehetséges-e a magyar orvosnak alanyi jogon já-
ró kamarai tagsággal szemben a külföldi tagként való felvételét enge-
délytôl tenni függôvé, hanem az engedélyezési szabályok alkotmányos-
sága. A probléma az, hogy nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely
bármilyen szempontot tartalmazna arra nézve, hogy a hivatásgyakorlás
magyarországi feltételeinek mindenben megfelelô külföldi orvosok ké-
relmét minek alapján fogadja el vagy utasítja el a MOK. Itt tehát a kül-
földi állampolgárság közömbös, mert annak csupán az engedélyezési el-
járásra utalás szempontjából van jelentôsége, de nem a döntésben, amely
különböztethet a külföldiek között. Az AB emlékeztet arra, hogy ebben
az emberi jogot érintô kérdésben belsô, kamarai szabályok nem hozha-
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tók, s erre felhatalmazást sem lehetne adni. Értelemszerûen alkotmány-
ellenes a népjóléti minisztert a nyilvántartásba vétel engedélyezésére
minden szempontot nélkülözôen felhatalmazó jogszabályi rendelkezés,
az EüM rendelet 2. § (4) bekezdése is.

58/1997. (XI. 5.) AB HATÁROZAT

AZ EGYESÜLÉSI JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS

Az indítvány

1. Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a Btk. 212. §-a
alkotmányellenességének utólagos megállapítása iránt. Az ügy elôadó
bírája Holló András volt.

2. Az 1996. évi XVII. törvény 4. §-a 212. §-ként az egyesülési jog-
gal való visszaélés új bûncselekményi tényállásait iktatta be a Btk.-ba.
Eszerint bûntettet követ el, aki olyan társadalmi szervezetet vezet vagy
szervez, amelynek célja bûncselekmény elkövetése, illetve tevékenysége
bûncselekményt valósít meg, továbbá az is, aki ilyen tevékenység elkö-
vetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat. Aki a törvény által feloszlatott
szervezet vezetésében részt vett, ha súlyosabb bûncselekmény nem való-
sult meg, vétséget követ el.

3. Az indítványozók szerint a fenti rendelkezések sértik az alkotmány
63. § (1) bekezdésében és 70/C. § (1) bekezdésében „lefektetett alkotmá-
nyos értékeket”, valamint ellentétesek a természetes személyeknél irány-
adó bûnfelelôsség elvével, továbbá az ártatlanság vélelmével; a tényállás
megfogalmazásában a jogbiztonság, a büntetési tételben az arányosság
követelményének sérelmét látják. A 212. § (1) bekezdése a kollektíva fe-
lelôsségét alapozza meg valamely bûncselekményért; a törvényi tényállás
önkényes jogértelmezésre ad lehetôséget. A 212. § (2) bekezdése pedig
olyan személyt büntet, aki anyagi eszközöket szolgáltat valamely szerve-
zetnek, amelynek bûncselekményt megvalósító tevékenységérôl nem is
tud, amennyiben pedig tud róla, úgy a tényállás fölöslegessé válik.

A határozat

4. Az AB határozatában kifejtette, hogy az alkotmány rendelkezései
alapján az egyesüléshez való jog gyakorlása nem korlátlan. Az egyesülés
szabadsága, illetve az érdekvédelmi szervezkedés szabadsága nem bizto-
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sít alkotmányosan védett jogot bûncselekmények elkövetését célul tûzô
szervezet létrehozására, illetve arra, hogy a szervezet tagjai a szervezet
mûködéseként bûncselekményt valósítsanak meg. Ennek megfelelôen
önmagában nem eredményezi az alkotmány egyesülési jogot szabályozó
rendelkezéseinek sérelmét az a norma, amely szankcionálja a törvény ál-
tal tiltott célra szervezôdô, illetve a törvény által tiltott tevékenységet
végzô társadalmi szervezet szervezését, vezetését, valamint anyagi támo-
gatását.

5. Az AB álláspontja szerint a törvényhozónak jogában áll úgy dönte-
ni, hogy a társadalmi szervezetek létrejöttével és mûködésének ellenôrzé-
sével kapcsolatos állami jogosítványok, jogszabályban biztosított hatáskö-
rök már nem elegendôk a társadalom védelmére, így szükség van a bün-
tetôjogi felelôsség újabb eseteinek szankcionálására az egyesülési joggal
való visszaélés területén. Ezt azonban csak az alkotmányos büntetôjog
követelményeinek megfelelôen teheti. Az AB megállapította, hogy a vi-
tatott tényállások meghatározása során a jogalkotó nem mérlegelte kel-
lô körültekintéssel azt, hogy mely bûncselekmények elkövetésénél ve-
szélyezteti a fennálló jogrendet az alkotmányban biztosított egyesülési
szabadság alapján létrehozott társadalmi szervezetek törvény által vé-
dett, legális kereteinek felhasználása oly módon, hogy a társadalom vé-
delmére már nem elegendôk a jogban korábban megállapított szankci-
ók, s ezért a büntetôjogi felelôsség újabb eseteinek szabályozására van
szükség. Ennek következtében túl szélesen határozta meg a büntetendô-
vé nyilvánított magatartások körét, s ezzel megsértette az alkotmányos
büntetôjognak a jogállamiságból fakadó – a 30/1992. (V. 26.) AB ha-
tározatban részletezett – azon követelményét, mely szerint az emberi jo-
gokat szükségképpen korlátozó büntetôjogi eszközrendszernek a cél el-
éréséhez a lehetséges legszûkebb körre kell szorítkoznia.

6. A testület szerint téves az indítványozók álláspontja, amely szerint a
tényállás a jogi személy felelôsségét alapozná meg, illetve a kollektívát
büntetné. A büntetôjog alkotmányos alapelve a büntetôjogi felelôsség
személyes volta, a bûnösségen alapuló felelôsség. A büntetôjogi felelôs-
ség nem válik a jogi személy vagy egy kollektíva felelôsségévé azzal,
hogy a tényállás a társadalmi szervezet céljára, illetve tevékenységére
utal. A bûncselekmény elkövetôje olyan természetes személy, akinek
esetében a felelôsségre vonás feltétele a bûnösség szándékos formájának
megléte. Nincs összefüggés a Btk. 212. §-a és az ártatlanság vélelme kö-
zött sem. A tényállás megfogalmazása nem zárja ki az alkotmányos
alapelv érvényesülését a felelôsségre vonás konkrét folyamatában.
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Párhuzamos indokolás

7. A határozathoz Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos
indokolást csatolt, melyhez Bagi István és Lábady Tamás alkotmánybí-
rák is csatlakoztak. Tersztyánszky bíró kifejtette: a Btk. 212. §-ában
megfogalmazott törvényi tényállás nemcsak túl széles voltánál fogva al-
kotmányellenes, hanem a büntetôjogi fenyegetettséggel aránytalanul és
szükségtelenül, alkotmányellenesen korlátozza az egyesüléshez való
alapvetô jog gyakorlását.

6/2001. (III. 14.) AB HATÁROZAT

EGYESÜLETEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Az indítvány

1. Az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmány-
bírósághoz a Legfelsôbb Bíróságnak az Et. alapján meghozott határoza-
ta ellen. Az AB hivatalból eljárva az Országgyûlés jogalkotói feladatai-
nak elmulasztásával létrejött alkotmányellenességet is vizsgálta. Az ügy
elôadó bírája Kukorelli István volt.

2. Az Et. 4. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a társadalmi szerve-
zet a megalakulását követô nyilvántartásba vétellel jön létre. A 15. § (3)
bekezdése szerint a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételérôl a me-
gyei bíróság, illetve a Fôvárosi Bíróság nem peres eljárásban, soron kí-
vül határoz, majd határozatát az ügyészségnek is megküldi.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezés, amely
szerint a társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre, az al-
kotmány 63. § (1) bekezdésében biztosított egyesülési szabadság lénye-
ges tartalmát korlátozza, sértve ezzel az alkotmány 8. §-ának (2) bekez-
dését. Az egyesülési jog lényeges tartalma véleménye szerint azt jelen-
ti, hogy „amennyiben egy társadalmi szervezet az egyesülési jogra vo-
natkozó törvényi szabályozás alapján, azzal egyezôen létrejön, elnyeri jo-
gi személyiségét is, hiszen a társadalmi szervezettôl nem választható el
szervezetének lényege, a jogi személyiség”. Az indítványozó megítélése
szerint „alapvetô szabadságjognak már az is korlátozását jelenti, hogy
bizonyos rövidebb-hosszabb idô elteltével nyeri el az egyesülési jogot
gyakorlók szervezete azt a formát, amellyel a társadalom, illetve a társa-
dalom egyéb szervei irányában jogokat és kötelezettségeket vállalhat”.
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A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor megállapította, hogy az önma-
gában nem sérti az alkotmány 63. § (1) bekezdésben biztosított egyesü-
lési szabadságot, hogy a társadalmi szervezet a bírósági nyilvántartásba
vétellel jön létre. A bírósági bejegyzés elsôdleges célja ugyanis az alkot-
mány-, illetve törvényellenes tevékenység folytatására alapított társadal-
mi szervezetek létrejöttének megakadályozása. A nyilvántartásba vétel
nem jelent tartalmi korlátozást, hiszen a bíróság kizárólag a társadalmi
szervezet alapításának és deklarált céljainak törvényességét vizsgálhatja.
Ezt fejezi ki az Et. 4. § (1) bekezdése, amely kimondja, hogy a társadal-
mi szervezet nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha alapítói ele-
get tettek az Et.-ben elôírt feltételeknek.

5. Ha a bíróság nem határoz a szervezet nyilvántartásba vételérôl, továb-
bá ha a jogszabály nem állapítja meg a bíróság mulasztásának jogkövet-
kezményeit, az egyrészt sérti az alkotmány 2. § (1) bekezdésében dekla-
rált demokratikus jogállamiság részét képezô jogbiztonságot, másrészt le-
hetetlenné teszi az alkotmány 63. § (1) bekezdésében biztosított egyesü-
lési jog gyakorlását. Amennyiben a jogalkotó a normatív feltételek rend-
szerét juttatja érvényre a társadalmi szervezetek megalakulásával kapcso-
latban, akkor az egyesülési szabadság megvalósulásának feltétele, hogy a
bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételérôl a lehetô legrövi-
debb idôn belül döntsön. Az állami szervek, ezen belül a bíróságok eljá-
rásával szembeni követelmények szigorúsága függ az adott eljárás össze-
tettségétôl és attól, hogy az eljárás szoros összefüggésben áll-e alapvetô
jog érvényre jutásával. Az AB úgy ítélte meg, hogy a társadalmi szerve-
zetek nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetében az Et.-ben említett
soronkívüliség és a Pp.-ben szereplô ésszerû idô követelménye nem ele-
gendô az alkotmány 8. § (1) bekezdése, valamint 50. § (1) bekezdése ren-
delkezéseinek érvényesüléséhez. A jogalkotó akkor tesz eleget az egyesü-
lési szabadság védelmére irányuló alkotmányos kötelezettségének, ha a
nyilvántartásba vételi eljárás indokolatlan elhúzódásának megakadályozá-
sára objektív törvényi követelményeket fogalmaz meg. Jelen esetben az
AB mind a mulasztást, mind az alkotmánysértést megállapította.

Különvélemények

6. A határozathoz fûzött különvéleményében Bagi István alkotmány-
bíró kifejtette, hogy megítélése szerint célszerû különválasztani és külön
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vizsgálat tárgyává tenni két kérdést; egyfelôl azt, hogy megfelel-e a ha-
tályos szabályozás az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl
1950. november 4-én, Rómában elfogadott egyezménynek, illetve az al-
kotmánynak, másfelôl pedig azt, hogy a késedelmes bejegyzés az „élô
jogra” figyelemmel sértheti-e az egyesüléshez való jog érvényesülését.
Az utóbbi kérdésben mulasztás megállapítására az AB-nak – eddigi
gyakorlatára figyelemmel – nincs hatásköre, a testület az „élô jog” alap-
ján egyetlen esetben sem állapított meg mulasztást. Álláspontja szerint
a törvényhozó hatáskörébe, szakmai, politikai felelôsségének körébe tar-
tozik annak eldöntése, hogy milyen jogtechnikai vagy egyéb eszközök-
kel biztosítja a határozat soron kívüli meghozatalát a bejegyzési eljárás-
ban.

7. Harmathy Attila alkotmánybíró szerint az egyesülési jog gyakorlá-
sa nem feltételezi jogi személyiség meglétét. Az más kérdés azonban, hogy
az egyesülési jog alapján létrejövô közösségek meghatározott célokat
akkor tudnak teljesen elérni, ha jogi személyiséggel rendelkezô szerve-
zetet hoznak létre. Az egyesülési jog gyakorlását nehezíti az Et. hiányos
szabályozása és a kapcsolódó jogszabályokban észlelhetô hiányosságok;
mindez azonban nem gátolja meg az egyesülési jog gyakorlását. A je-
lentkezô nehézségek nem érik el azt a szintet, amely indokolttá tenné az
alkotmányellenesség megállapítását. Ezért az említett alkotmánybírósá-
gi gyakorlat alapján nem kerülhet sor a mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmányellenesség megállapítására.

8. Németh János alkotmánybíró különvéleményében kifejti, hogy a bí-
róságnak a nyilvántartásba vételt teljes egészében elmulasztó magatar-
tása vagy késedelmes, ésszerû határidôn túli tevékenysége ma sem ma-
rad jogkövetkezmény nélkül. A bíróság ugyanis felelôsséggel tartozik
azért, ha az eljárás az eljáró bírónak, illetve a bírósági vezetônek felró-
ható okból hiúsult meg vagy húzódott az ésszerû határidôn túl. A bíró-
ság mûködésével kapcsolatban az alkotmány 57. § (1) bekezdésében
meghatározott alapvetô követelményeknek mindenfajta eljárásban érvé-
nyesülniük kell, függetlenül annak tárgyától. A határozat indokolásából
azonban ettôl eltérô olyan követelmény is kikövetkeztethetô, hogy a
jogalkotó a bíróságok hatékonyságának biztosítását célzó jogszabályok
meghozatalánál valamiféle sajátos megközelítést alkalmazzon attól füg-
gôen, hogy alapjoggal összefüggô vagy más eljárásról van-e szó.

9. Tersztyánszkyné Vasadi Éva véleménye szerint – amelyhez Strausz
János alkotmánybíró is csatlakozott – a hatályos jog az egyesülési sza-
badság érvényesülését az alkotmánnyal összhangban biztosítja, a szabá-
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lyok megfelelô védelmet nyújtanak a nyilvántartásba vételi eljárás indo-
kolatlan elhúzódásával szemben. Álláspontja szerint az egyesülési sza-
badság érvényesülését a megfelelôen zárt jogi szabályozás biztosítja, így
nem látja megalapozottnak az alkotmányellenes mulasztás megállapítá-
sát. Annak megítélésére pedig, hogy a nem alkotmányellenes jogszabály
a jogalkalmazási gyakorlatban miként érvényesül, az AB-nak szerinte
nincs hatásköre.

55/2001. (XI. 29.) AB HATÁROZAT

GYÜLEKEZÉSI JOG

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa
meg a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban
Gytv.) egésze és egyes rendelkezései alkotmányellenességét, nemzetkö-
zi szerzôdésbe ütközését, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességét. Az ügy elôadó bírája Németh János volt.

2. A Gytv. 1. §-a alapvetô szabadságjogként ismeri el a gyülekezéshez
való jogot, biztosítva zavartalan gyakorlását. A 2. §. meghatározza azo-
kat a békés összejöveteleket, amelyek a gyülekezési jog gyakorlása ke-
retében tarthatók. Az 5. § kimondja, hogy a rendezvény szervezôje ma-
gyar, illetve magyarországi tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel
rendelkezô nem magyar állampolgár lehet. A 6–7. §-ok a rendezvény
bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. A 8. § (1) be-
kezdése kimondja, hogy milyen rendezvények megtartását tilthatja
meg a rendôrség, a 9. § pedig az elutasítás elleni jogorvoslatot szabá-
lyozza. A 14. § felsorolja, hogy a rendezvény mely esetekben oszlatha-
tó fel.

3. Az indítványokat beterjesztôk egyik legfôbb érve az volt, hogy az
alkotmány módosítása után a törvényt nem igazították hozzá az új sza-
bályozáshoz. Az indítványozók ebben látják a mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmánysértést, mivel véleményük szerint a jogalkotónak az
1989. október 23-án bekövetkezett alkotmánymódosítást követôen a
Gytv.-t hozzá kellett volna igazítania az alkotmány megváltozott szö-
vegéhez.

A törvény egészének alkotmányellenességét illetôen az indítvá-
nyozók másik indoka, hogy a törvény olyan korlátozásokat tartalmaz,
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amelyeket a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányá-
nak (a továbbiakban Egyezségokmány) 21. cikke nem tesz lehetôvé,
s ezáltal megbomlik a belsô jog és a Magyarország által vállalt nem-
zetközi kötelezettségek összhangja. Az indítvány szerint a Gytv. 5. §-
a a rendezvény szervezôinek alanyi körét nemzetközi szerzôdésekkel
ellentétesen szûkíti le a magyar állampolgárságú, illetve Magyaror-
szágon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezô nem
magyar állampolgárságú természetes személyekre. A szakaszból hiá-
nyolják azt a kitételt, mely szerint jogi személy részére is lehetôség
nyílhatna gyûlés szervezésére, mert ily módon az esetleges károkért
való helytállás könnyebben biztosítható lenne. A kezdeményezôk sze-
rint a törvény indokolatlanul írja elô általánosságban valamennyi
rendezvényre az elôzetes bejelentési kötelezettséget; ez kizárja a
spontán gyülekezés lehetôségét. Az indítványozók szerint alkot-
mányellenes a 14. § (1) bekezdése, mert adminisztratív mulasztás
miatt és annak érdemi vizsgálata nélkül korlátozza a gyülekezési jog
gyakorlását, hogy a gyûlés megtartása veszélyt jelent-e a közrendre és
a közbiztonságra.

A határozat

4. Az egész normaszöveg esetleges alkotmánysértô mivoltának tárgyá-
ban az AB azt a választ adta az indítványozóknak, hogy az alkotmány
62. § (1) bekezdésében szereplô „szabad” jelzô használata nem ad alapot
arra a következtetésre, hogy a gyülekezéshez való jog korlátozhatatlan
volna. Az AB megállapította, hogy az Egyezségokmány 21. cikke kife-
jezetten lehetôvé teszi a békés gyülekezési jog gyakorlásának korlátozá-
sát az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetve mások jo-
gai és szabadsága védelme érdekében egy demokratikus társadalomban
szükséges mértékben.

5. Az AB eddigi határozataiból is kitûnik, hogy a gyülekezési jog
szorosan kapcsolódik a véleménynyilvánítás szabadságához. A testület
megállapította, hogy a gyülekezéshez való alkotmányos alapjog érvé-
nyesülése nemcsak az állam illetéktelen beavatkozásával szemben, ha-
nem mások, például az adott tüntetést ellenérzéssel szemlélôk, ellentün-
tetôk és más rendzavarók ellenében is védelemre szorul. A „zavartalan”
szó ugyan mást ragad meg a gyülekezési jog elemei közül, mint az al-
kotmány szövege, mégsem tekinthetô alkotmánysértônek. Az állam, ha
biztosítani akarja a gyülekezési jog szabadságát, garantálnia kell annak
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zavartalanságát is, tehát azt, hogy sem maga az állam, sem más illeték-
telenül nem avatkozik be a jog érvényesíthetôségébe.

6. Az AB szükségesnek tartja felsorolni a törvény hatálya alá tartozó
gyülekezési formákat, és véleménye szerint a „békés” jelzô nemcsak az
„összejövetel” szóra, hanem az ezt követô két kifejezésre: a „felvonulás-
ra” és a „tüntetésre” is vonatkozik, hiszen a nem békés rendezvények
nem állnak az alkotmány, illetve a gyülekezési törvény védelme alatt.
A Gytv. a hatóságnak csak közterületen tartandó rendezvénnyel kapcsolat-
ban ad feladatot, illetve biztosít jogot a rendezvény megtartásának tilal-
mazására. Ha pedig egy közterületen tartandó rendezvényt a rendôrség
indokolatlanul vagy visszaélésszerûen megtilt, megfelelô jogorvoslati le-
hetôségek állnak a résztvevôk rendelkezésére.

7. Az AB a túlzott szabályozás jogbiztonságot veszélyeztetô voltával
indokolja annak az indítványnak az elutasítását, amely szerint a törvény
általánosságban és nem nevesítve tilalmazza a gyülekezési jog gyakorlá-
sát mások jogainak sérelme esetén. Megemlíti továbbá, hogy a gyüleke-
zési jog korlátozásánál szigorú szükségességi és arányossági követelmé-
nyeket kell szem elôtt tartani. Ha a rendôrség mégis indokolatlanul el-
sôbbséget adna mások jogainak a gyülekezési joggal élni kívánókkal
szemben, a jogorvoslati lehetôségek segítségével orvosolni lehet e sérel-
meket.

8. Az AB az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl 1950.
november 4-én, Rómában elfogadott egyezmény 16. cikkére hivatkozik
a külföldiek gyülekezési joga korlátozásának igazolására, ha a gyûlés po-
litikai jellegû. Álláspontja szerint a rendezvény szervezôje csak a ma-
gyarországi viszonyokban járatos, azokban eligazodni képes olyan sze-
mély lehet, aki a rendezvény elôkészítésével és lebonyolításával kapcso-
latban a gyülekezési törvény által a szervezô részére biztosított jogok-
nak, illetve a reá rótt kötelezettségeknek az országban való fizikai jelen-
léte folytán is eleget tud tenni. Az indítványnak arra a részére, amely a
jogi személy szervezôi szabadságára vonatkozik, a testület úgy válaszolt,
hogy bár a jogi személynek is lehetôsége van rendezvény kezdeménye-
zésére, ennek ellenére olyan természetes személyt kell felkérnie szerve-
zônek, aki megfelel a Gytv. 5. §-ában megszabott követelményeknek.
Ezt abból a ténybôl vezetik le, hogy a gyülekezés joga az egyént megil-
letô emberi jog, tehát csak természetes személyt illethet meg.

9. Az AB kiemeli: az elôzetes bejelentés kötelezettsége csak a közterüle-
ten tartandó rendezvény esetében áll fenn, nem pedig általánosságban, va-
lamennyi rendezvényre nézve. A közterületnek mindenki számára hozzá-
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férhetônek kell lennie, a rendezvény résztvevôi számára éppen úgy, mint
a gyûlésen részt nem vevôk számára. Így tehát két alapjog kerül szembe
egymással, a gyülekezési jog és a mozgásszabadság. A két alapjog konflik-
tusának megelôzésére a hatóságnak rendelkeznie azzal a jogszabályi felha-
talmazással, mely szerint mindkét alapjog érvényesítését biztosítania kell,
de ha ez lehetetlen, akkor az egyiket csak idôlegesen, a legszükségesebb
mértékben szorítsa háttérbe a másik javára. Ez indokolja, hogy a közterü-
leten tartandó rendezvényrôl a hatóságnak idôben tudomást kell szerez-
nie, erre szolgál a rendezvény elôzetes bejelentési kötelezettsége.

10. Az AB már a 7. pontban megvizsgált indítvány kapcsán rámuta-
tott arra, hogy a jogszabályok világossága, áttekinthetôsége érdekében
célszerû, ha a törvényhozó kerüli azoknak a helyzeteknek a teljes körû
felsorolását, amelyekre a jogszabály adott rendelkezését alkalmazni kell.
Az olyan általános fogalom használatát, mint amilyen a közlekedés
rendjének sérelme, a szabad mozgás alkotmányos alapjoga és a gyüleke-
zés szabadsága közötti – a 9. pontban már hivatkozott – összefüggés is
indokolja. Az AB szerint lehetetlen törvényben meghatározni azokat a
rendezvényeket, amelyek a közlekedés rendjét még nem zavarnák meg
aránytalanul vagy pedig már aránytalanul zavarnák.

11. A testület szerint a rövid határidôk mindenekelôtt a gyülekezési jog-
gal élni kívánók érdekeit szolgálják, és pártatlan szakértô igénybevéte-
lére is módot adnak. A szervezônek lehetôsége van a rendôrség határo-
zatát megelôzôen a rendezvénynek a közlekedésre való kihatásáról szóló
álláspontját kifejteni és ahhoz, ha indokoltnak tartja, szakvéleményt
csatolni. A jogorvoslat kizárása a vita ésszerû idôn belüli elbírálásának
érdekében történik, többek között azért, hogy a rendezvény az eredeti-
leg megjelölt idôben megtartható legyen, és azt a rendôrségi határoza-
tot a szervezô javára megváltoztató bírói döntés elleni jogorvoslat se
odázhassa el.

12. Az AB szükségesnek tartja az olyan rendezvény feloszlatását,
amely a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel
meg, mert az adminisztrációs hiány nem látható jogsérelmeket okozhat,
akár az igazságszolgáltatásnak vagy a népképviseleti szerveknek, esetleg
a közlekedés rendjében.

Különvélemény

13. A határozathoz Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményt
csatolt, melyhez Czúcz Ottó, Kiss László és – a különvélemény III. pont-
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jának kivételével – Holló András is csatlakozott. Véleményük szerint
mivel az 5. § az alkotmány 62. §-ában biztosított gyülekezési szabadsá-
got korlátozza, meg kell vizsgálni, hogy a korlátozás alkotmányos-e. Az
AB gyakorlata szerint az állam akkor korlátozhat alapvetô jogot, ha má-
sik alapvetô jog védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos
érték védelme más módon nem érhetô el. A határozat szerint külföldi
állampolgár szervezôként nem tudná megfelelôen elvégezni feladatait és
kötelességeit. A különvéleményt jegyzôk szerint azonban a jogszerûen
Magyarországon tartózkodó külföldiek a rendezvény elôkészítésével és
lebonyolításával összefüggô „igazgatási” feladatokat egyszerûbb esetek-
ben megfelelô tájékozódással, bonyolultabb esetben jogi tanácsadó, il-
letve képviselô igénybevételével el tudnák látni. Az AB-nak meg kel-
lett volna semmisítenie a Gytv. 5. §-át.

14. A különvéleményt megfogalmazók szerint nem kellett volna az AB-
nak kiemelnie a mozgásszabadság jogát mint a legtöbbször korlátozás-
ra kerülô alapjogot a gyülekezés jogával szemben, mert erre csak egé-
szen szélsôséges esetekben kerül sor. A gyülekezési jog legfeljebb a köz-
lekedés rendjéhez fûzôdô közérdekkel áll összefüggésben, nem pedig a
jármûvel vagy anélkül való közlekedés szabadságával. Egyéb szabadság-
jogok többször kerülnek kollízióba a gyûlésekkel kapcsolatban (például
a vallásszabadság vagy az emberi méltósághoz való jog), tehát nemcsak
a mozgásszabadság, hanem a többi alapvetô jog védelmében is szükség
van a bejelentési kötelezettségre. A közlekedésben részt vevôknek az al-
kotmány nem biztosít jogot ahhoz, hogy a tervezett rendezvény egyál-
talán ne akadályozza mozgásukat. Ezért pusztán a közlekedés rendjére
hivatkozva csak igen szûk körben korlátozható a gyülekezési szabadság,
és a gyalog vagy jármûvel közlekedôknek jelentôsebb tûrési kötelezett-
ségük van, mintha alapjogaik korlátozására kerülne sor.

15. Az alkotmány 2. § (1) bekezdésében szereplô jogállamiság nélkü-
lözhetetlen eleme a jogbiztonság követelménye. A Gytv. 2. § (1) bekezdé-
sében szereplô „összejövetelek” kifejezés olyan bizonytalan tartalmú fo-
galom, amely a jogalkalmazó hatóság részére lehetôséget ad arra, hogy
kellô alap nélkül alkalmazzon hatósági kényszert az egyénekkel szem-
ben. Amennyiben a rendezvény jogellenessége pusztán abban nyilvánul
meg, hogy a szervezôk nem ítélték bejelentési kötelezettség alá tartozó-
nak az eseményt, vagy eltértek a bejelentésben foglaltaktól, de semmi-
lyen értékelhetô sérelmet vagy veszélyt nem idéztek elô, akkor a felosz-
latásnak elsôsorban abban kell megnyilvánulnia, hogy a rendôrség köz-
li a résztvevôkkel, hogy a rendezvény törvénysértônek minôsül. Kény-
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szerítô eszközök alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a résztvevôk
a megszabott határidô leteltéig nem fejezik be a rendezvényt és ellen-
szegülnek a rendôri intézkedésnek.

569/B/1999. AB HATÁROZAT

FOGVA TARTOTTAK EGYESÜLÉSI JOGA

Az indítvány

1. Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a büntetések és
intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
(a továbbiakban Bv. tvr.) egyes rendelkezései alkotmányellenességének
megállapítása céljából. Az ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.

2. A Bv. tvr. 36. § (5) bekezdésének f) pontja meghatározza, hogy a
szabadságvesztés végrehajtása következtében az elítélt egyesüléshez, ta-
nuláshoz való joga, valamint honvédelmi kötelezettségeinek teljesítése
korlátozott. A 36. § (6) bekezdés b) pontja szerint pedig ez idô alatt
szünetel a gyülekezéshez való joga is.

3. Az indítványozók véleménye szerint a Bv. tvr. korlátozásai lehe-
tetlenné teszik, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartottak
élhessenek az alkotmány 63. §-ába foglalt egyesülési szabadsággal és a
70/C. §-ban megfogalmazott érdekvédelmi szervezetalakítási jogukkal.
A kifogásolt rendelkezés akadályozza az elítélteket az egyesüléshez való
alapjoguk gyakorlásában, mert nem teszi lehetôvé számukra, hogy tízen
összeülve alakuló ülésen határozzanak valamely egyesület megalakításá-
ról.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az egyesülési jog
mindenkit megilletô szabadságjog, a többi alapjoghoz hasonlóan azon-
ban nem gyakorolható korlátlanul. A büntetés-végrehajtási intézetben
fogva tartottak különleges helyzetben vannak. A Bv. tvr. hatálya alá tar-
tozó személyeket is megilletik az alapjogok, de a fogva tartás ténye és
az azáltal elérendô törvényes cél miatt a jogszabályok korlátozzák az el-
ítéltek alapjoggyakorláshoz fûzôdô jogát. A 13/2001. (V. 14.) AB ha-
tározatra hivatkozik a testület, mely szerint az alkotmányos alapjogok
között vannak olyanok, amelyeket a fogva tartás végrehajtása egyáltalán
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nem érinthet. A véleménynyilvánítási szabadság változatlanul tovább él
ugyan a fogva tartás során, de gyakorlása és megnyilvánulása a bünte-
tés-végrehajtás ténye és a körülmények által meghatározott. Az alapjog-
gyakorlás korlátozásának alkotmányosságát az AB a szükségességi teszt
alapján ítéli meg.

5. Az állam a kiszabott büntetések végrehajtása során annyiban kor-
látozhatja az egyesülési szabadság érvényesülését, amennyiben az a bün-
tetés-végrehajtás törvényes céljának elérése érdekében történik. Jelen
ügyben az AB megállapította, hogy bizonyos esetekben szükséges lehet
az egyesülési jog gyakorlásának korlátozása. A fogva tartottak egyesülé-
si szabadságukkal mindaddig élhetnek, amíg ezzel a büntetés-végrehaj-
tás célját meg nem hiúsítják, illetve annak meghiúsulását közvetlenül
nem veszélyeztetik. Konkrét esetben csak az összes körülmény alapján
állapítható meg, hogy az egyesülési jog szükséges és arányos korlátozá-
sáról van-e szó. A fogva tartott a büntetés-végrehajtás megkezdése elôtt
keletkezett egyesületi tagságát a szabadságvesztés büntetés végrehajtá-
sának ideje alatt fenntarthatja, illetve újabb tagságot is létesíthet,
amennyiben az a büntetés-végrehajtás tényével összeegyeztethetô. A fog-
va tartott büntetés-végrehajtási intézeten kívüli egyesülethez tartozása
csak annyiban korlátozott, hogy személyesen nem tud részt venni az
egyesület életében, illetôleg erre csak akkor nyílik lehetôsége, amikor a
büntetés-végrehajtási intézetbôl a büntetés-végrehajtás általános szabá-
lyai szerint eltávozhat. Az eltávozás ideje alatt az elítélt akár egyesüle-
tet is alapíthat, ez esetben ugyanis az alakuló ülésen való részvétele sem
ütközik akadályba.

6. Az indítvány vizsgálatakor az AB megállapította, hogy az alakuló
ülés megtartása a büntetés-végrehajtási intézeten belül alkotmányos ér-
telemben nem minôsül gyülekezésnek. A Bv. tvr. nem zárja ki annak le-
hetôségét, hogy a személyi hatálya alá tartozók a büntetés-végrehajtási
intézeten belül egyesületet, azon belül is érdekvédelmi szervezetet ala-
pítsanak. A fentiek alapján az AB az indítványt elutasította.
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5. INFORMÁCIÓS JOGOK

2/1990. (II. 18.) AB HATÁROZAT

VÁLASZTÓJOG ÉS ADATVÉDELEM

Az indítvány

1. Több indítványozó, köztük a Magyar Köztársaság ideiglenes elnö-
ke indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a Vjt. egyes rendel-
kezései alkotmányellenességének vizsgálatára. Az ügy elôadó bírája
Kilényi Géza volt.

2. A Vjt. 5. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületben a je-
löléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesí-
tett ajánlása szükséges. Ajánlást kizárólag a törvény melléklete szerinti
ajánló szelvényen lehet tenni. A választópolgár csak egy egyéni válasz-
tókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerületben,
amelyben az állandó – ennek hiányában ideiglenes – lakóhelye van. Az
ajánló szelvényen az aláíráson kívül fel kell tüntetni a jelölt nevét, az
ajánló választópolgár állandó – ennek hiányában ideiglenes – lakóhelyét
és személyi számát.

3. Az indítványozók szerint az ajánló szelvény intézménye ellentétes
a választásoknak az alkotmány 71. § (1) bekezdésében biztosított titkos-
ságával, valamint az alkotmány 59. §-ával, mely szerint a Magyar Köz-
társaságban mindenkit megillet a magántitok és a személyes adatok vé-
delméhez való jog.

A határozat

4. Az AB döntése alapján az ajánlószelvény intézménye nem sérti a vá-
lasztások titkosságát, mivel ez a követelmény csak a szavazásra vonatko-
zik, nem minden azzal kapcsolatos eljárásra, így például a választók nyil-
vántartásának összeállítására, illetve a jelölésre. Ez a kiterjesztô értelmezés
gyakorlatilag kizárná a jelölés törvényességének ellenôrzését, hiszen azo-
nosító adatok hiányában nem lehetne megállapítani, vajon a hétszázötven
ajánlás mindegyike az adott választókerületben lakó, választójoggal ren-
delkezô állampolgártól származik-e, illetve nem származik-e ugyanattól a
személytôl egynél több ajánlás. Mivel több személyes azonosító adatot is
tartalmaz a szelvény, több garancia áll rendelkezésre a választások törvé-
nyességének betartására, továbbá ezek számítógépes egybevetése módot
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nyújt a gyors és megbízható ellenôrzésre. Mindezek alapján több szemé-
lyes adat feltüntetése nem tekinthetô „túlbiztosításnak”.

5. A határozat kifejtette: a személyes adatok védelme nem tekinthe-
tô abszolút jognak. Más jogok, így a választójog érvényesíthetôségét
szolgálja, hogy a visszaélések elkerülése érdekében a választási szervek,
bíróságok megismerhessenek bizonyos adatokat. A Vjt., valamint a Ptk.
és a Btk. megfelelô garanciákat tartalmaz a személyes adatokkal való
visszaéléssel szemben. A választópolgárnak mindemellett nem kötelezô
ajánló szelvényt kitöltenie, arra csupán joga van, vagyis a választónak
jogában áll eldönteni, felfedi-e kilétét az ajánlószelvény kitöltésével.
Ajánlásától függetlenül szavazhat, a kettô között semmilyen kapcsolat
nem áll fenn, szavazata pedig névtelen. Minderre tekintettel az AB az
indítványokat elutasította.

A személyi szám létét a határozat meghozatala során az AB adottság-
nak vette; indítvány hiányában annak vizsgálatára nem tért ki a testü-
let, hogy a személyi szám bevezetésére és alkalmazására vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok alkotmányosak-e.

Különvélemény

6. A határozathoz Sólyom László különvéleményt fûzött, melyben ki-
fejtette: egyetért a többségi határozattal abban, hogy sem az ajánló szel-
vénnyel történô jelölés, sem általában személyes adatoknak az ajánló
szelvényen való szerepeltetése nem alkotmányellenes. Úgy vélte azon-
ban, hogy a személyi szám és a lakcím feltüntetése a szükségesnél job-
ban korlátozza a személyes adatok védelméhez fûzôdô jogot, mivel a je-
lölés törvényességének ellenôrzéséhez nem elengedhetetlenül szükséges
ezen adatok feltüntetése. Az azonosításra külön-külön is alkalmas ada-
tok párhuzamos szerepeltetése ugyanazon szelvényen nem tekinthetô
törvényességi garanciának.

20/1990. (X. 4.) AB HATÁROZAT

PÁRTOK ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK VEZETÔINEK VAGYONNYILATKOZATA

Az indítvány

1. Az indítványozó az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetôleg
betöltô vezetôk vagyonnyilatkozatáról szóló 1990. évi III. törvény 1. §-a
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alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát kezdeményezte. Az ügy
elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A jogszabály támadott rendelkezése szerint vagyonnyilatkozatot
kötelesek tenni mindazok, akik az 1980. június 8-ától számított két or-
szággyûlési ciklus idején magas állami, illetve párttisztséget töltöttek
vagy töltenek be, így az Elnöki Tanács elnökei, titkárai és tagjai, a mi-
nisztertanács elnökei és tagjai, az államtitkárok, az Országgyûlés elnö-
kei és alelnökei, a Fôvárosi Tanács és a megyei tanácsok elnökei, illetve
az MSZMP volt elnöke, fôtitkára, titkárai, politikai bizottsági tagjai,
valamint fôvárosi és megyei elsô titkárai, továbbá a törvény kihirdetése-
kor mûködô pártok és társadalmi szervezetek országos vezetôi.

3. Az indítványozó szerint a törvény kihirdetésekor mûködô pártok
és társadalmi szervezetek állami tisztséget nem viselô országos vezetô-
inek vagyonnyilatkozat-tételre kötelezése sérti az alkotmány 59. §-
ában biztosított, a magántitokhoz és a személyi adatok védelméhez va-
ló jogot. Az állami tisztséget nem viselô párt- és társadalmi szervezeti
vezetôk magánvagyona a magántitok körébe tartozik mindaddig, amíg
e vagyon megszerzésével kapcsolatban bûncselekmény gyanúja nem
merül fel.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság határozatában hivatkozott a 2/1990. (II.
18.) AB határozatban kifejtettekre, mely szerint a magántitok és a sze-
mélyes adat védelméhez fûzôdô jog nem abszolút: törvény kivételesen
elrendelheti adatok kiszolgáltatását és elôírhatja a felhasználás módját
is. Az alkotmánynak a törvény meghozatalakor hatályos 8. § (3) bekez-
dése az alapvetô jogok olyan korlátozását tette csak lehetôvé, amely az
állam biztonsága, a belsô rend, a közbiztonság, a közegészség, a közer-
kölcs vagy mások alapvetô jogainak és szabadságának védelme érdeké-
ben szükséges; a határozat szerint a vizsgált eset nem vonható egyik ki-
vétel alá sem.

5. Az 1990. évi XL. törvény az alkotmány 8. § (3) bekezdését hatályon
kívül helyezte, míg a 8. § (2) bekezdését úgy módosította, hogy alapjog
lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. Mivel a támadott rendel-
kezés kényszerítô ok nélkül korlátozta az alkotmány 59. §-ában bizto-
sított jogokat, ezzel az alapjog lényeges tartalmát korlátozta. Az AB ki-
fejtette, hogy akkor nem alkotmányellenes az alapjog korlátozása, ha az
elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsére-
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lem súlya egymással összhangban van. A törvényhozó a korlátozás során
köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt kiválasztani.
Ha az alkalmazott korlátozás a cél elérésére alkalmatlan, az alapjog sé-
relme megállapítható.

6. A közszereplés vállalásával együtt járhat a magánszférához való jog
bizonyos korlátozása, ez egyrészt természetes következménye a közsze-
replôvé válásnak, másrészt a korlátozás kielégítôen indokolható a kö-
zönség tájékozódáshoz való jogával. A közélet tisztasága, a korrupció
megelôzése adott társadalmi helyzetben ezért megkövetelheti a vagyon-
nyilatkozatot. A törvény célja, a közélet tisztasága megóvásának eléré-
séhez alkalmatlan és szükségtelen eszköz a nem állami szféra részét ké-
pezô pártok és társadalmi szervezetek vezetôit vagyonnyilatkozatra kö-
telezni, ennyiben nem elégíti ki az arányosság kritériumát. Alkalmatlan
az eszköz, hiszen az érintett párt- és egyesületi stb. vezetôk nem szük-
ségképpen rendelkeznek közfunkciókkal, s még kevésbé olyanokkal,
amelyek állami pénzek fölötti rendelkezéssel vagy annak befolyásolásá-
val járnának. Szükségtelen másfelôl a nyilatkozattételére kötelezés, hi-
szen mind a pártok, mind a társadalmi szervezetek tevékenységének ál-
lami felügyelete – beleértve az állami költségvetési támogatásban része-
sülô pártok gazdasági tevékenységének ellenôrzését – törvényi úton sza-
bályozott.

7. A kifejtettek alapján az AB a támadott rendelkezést alkotmányel-
lenesnek nyilvánította és hatálybalépésére visszamenôlegesen megsem-
misítette. A visszamenôleges megsemmisítéssel megakadályozható volt,
hogy alkotmánysértô módon keletkezett vagyonnyilatkozatok a késôb-
biekben felhasználhatók legyenek.

15/1991. (IV. 13.) AB HATÁROZAT

SZEMÉLYI SZÁM I.

Az indítvány

1. Az indítványozó az állami népességnyilvántartásról szóló 1986.
évi 10. törvényerejû rendeletet (a továbbiakban Tvr.) és két végrehajtá-
si rendeletét, a 25/1986. (VII. 8.) MT, illetve a 102/1990. (VII. 3.) MT
rendelet megsemmisítését kérte azzal, hogy ezek a személyi adatok vé-
delméhez való alkotmányos joggal ellentétesek. Az ügy elôadó bírája
Sólyom László volt.
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2. Az alkotmány 59. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság-
ban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségé-
hez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
A Tvr. 1. § (2) bekezdése szerint az állami népességnyilvántartás felada-
ta az egységes személyi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok gyûjtése,
a nyilvántartás folyamatos vezetése és adatok szolgáltatása. A nyilván-
tartás alapvetô személyazonosító és lakcím adatokat tartalmaz (amelye-
ket a minisztertanács határoz meg); emellett a rendelet elôírja az isko-
lai végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok kötelezô szolgál-
tatását is. Ezek a rendelkezések egy integrált személyi adatbank létre-
hozásának koncepciójára utalnak. Ezért volt szükséges a személyi szám
használatának kötelezôvé tétele a népességnyilvántartásban és azon kí-
vül az államigazgatási és igazságszolgáltatási eljárás során.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a Tvr. nem elégíti ki sem az
alkotmány, sem a Jat. 2. §-a szerinti alapvetô jog szabályozásához meg-
kívánt törvényi szabályozási szintet, hiszen a minisztertanács rendeleti
felhatalmazás alapján állapítja meg a szolgáltatandó adatok körét, azaz
alapvetô jogokat és kötelességeket szabályoz, noha ez az Országgyûlés
privilégiuma.

A határozat

4. Az AB a kifogásolt rendelkezéseket megsemmisítette. Az alkotmány
59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jogot, illetve
annak aktív oldalát az AB információs önrendelkezési jogként definiál-
ta, melynek tartalma az, hogy mindenki maga rendelkezik személyes
adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és
felhasználni tehát általában csak az érintett beleegyezésével szabad;
mindenki számára követhetôvé és ellenôrizhetôvé kell tenni az adatfel-
dolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mi-
kor, milyen célra használja fel az ô személyes adatát. Ezt írja elô a cél-
hoz kötöttség követelménye mint garancia. Az adatfeldolgozás célját
úgy kell az érintettel közölni, hogy az megítélhesse az adatfeldolgozás
hatását jogaira és megalapozottan dönthessen az adat kiadásáról, továb-
bá hogy a céltól eltérô felhasználás esetén élhessen jogaival. Ugyanezért
az adatfeldolgozás céljának megváltozásáról is értesíteni kell az érintet-
tet. Az érintett beleegyezése nélkül a feldolgozás csak akkor jogszerû, ha
azt meghatározott adatra és feldolgozóra nézve törvény kifejezetten
megengedi, és elôírja a felhasználás módját is. Az ilyen törvény korlá-
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tozza az információs önrendelkezés alapvetô jogát, és akkor alkotmá-
nyos, ha megfelel az alkotmány 8. §-ában megkövetelt feltételeknek,
amely szerint az alapvetô jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályo-
kat törvény állapítja meg, alapvetô jog lényeges tartalmát azonban nem
korlátozhatja. A célhoz kötöttségbôl következik, hogy a konkrét cél nél-
küli, „készletre”, elôre nem meghatározott jövôbeli felhasználásra való
adatgyûjtés és -tárolás alkotmányellenes.

5. A jogszerû adatkezelés további garanciája az adattovábbítás és az
adatok nyilvánosságra hozatalának korlátozása. Az adattovábbítással az
adatfeldolgozó meghatározott harmadik személy számára, míg a nyilvá-
nosságra hozatallal bárki számára hozzáférhetôvé teszi az adatot. A har-
madik személynek azonban konkrét törvényi felhatalmazással kell bír-
nia az adatok feldolgozásához, vagy az érintett beleegyezését kell kérnie.

Az adatfeldolgozás célját és gyûjtôkörének a Tvr. szerinti meghatáro-
zását alkotmányellenesnek ítélte a testület. A Tvr. már idézett adatgyûj-
tési módszere nyilvánvalóan arra irányult, hogy integrált személyi adat-
bankot hozzanak létre általa, azaz a lehetô legtöbb személyes adatot
gyûjtsék össze egy helyen az állampolgárokra vonatkozóan. Definiált
céljai tehát nem voltak, márpedig az úgynevezett „készletre” való adat-
feldolgozás önmagában alkotmányellenes. A célhoz kötöttség hiányát
nem pótolhatta az adattovábbítás feltételeinek garanciális szabályozása.
Az adattovábbítás feltételekhez kötése és a célhoz kötöttség ugyanis az
információs önrendelkezési jognak nem vagylagos, hanem együttes ga-
ranciái; a célhoz kötöttségnek az adat felvételétôl kezdve az adat törlé-
séig, a feldolgozás minden fázisában érvényesülnie kell. Nem volt kie-
légítô a 25/1986. (VII. 8.) MT rendelet 5. § (2) bekezdésének elôírása
sem, mely szerint az adatkérô a népességnyilvántartásból kapott adatot
csak az adatkérés indokaként megjelölt célra használhatja. A széles kö-
rû adatfelvétel által az érintett hozzájárulása nélkül alakítható ki róla
személyiségprofil, ami az emberi méltóságra nézve sértô. Nem volt fel-
lelhetô az adatfeldolgozásból eredô alapjog-korlátozással arányos alkot-
mányos indok vagy cél, amelynek érdekében szükséges és arányos lett
volna a korlátozás.

A Tvr. a felveendô adatok körének meghatározását a minisztertanács-
ra bízta, és csak annyit szögezett le, hogy a népességnyilvántartás az ál-
lampolgár személyi számát, alapvetô személyazonosító és lakcím adata-
it tartalmazza. A nyilvántartás jelentôsége folytán pontos meghatározást
igényelt volna az adatok köre. A végrehajtására rendelt MT rendelet pe-
dig az érintett szülei és gyermekei személyi számának felvételét is elô-
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írta, ezzel végképp túllépve az érintett személyes adatainak korlátját.
A Tvr. 5. § (2) bekezdése emellett felhatalmazta a belügyminisztert, hogy
egyes jogszabályban meghatározott helyeken tartózkodó személyekrôl
külön nyilvántartást rendeljen el. A cél és az érintettek körének teljes
meghatározatlansága ezt a felhatalmazást tartalmilag is alkotmányelle-
nessé teszi.

A Tvr. alapján a népességnyilvántartás felhasználhatja más nyilván-
tartások adatait az érintett szervezetek beleegyezésével. Ezt a rendelke-
zést garanciálisnak kellene értelmezni, de ez ilyen formában kizárt, mi-
vel egyrészt továbbra sem az érintett beleegyezéséhez köti az adatfel-
használást, másrészt pedig nem szab korlátot az adatátvételnek, nem
rendelkezik arról, kell-e jegyzôkönyvet vezetni róla vagy törölni az ide-
gen adatokat, ha az adatfelhasználás célja megszûnt.

6. Az adattovábbítás szabályozását is alkotmányellenesnek nyilvání-
totta a testület. Magánszemélyek jogos érdekük, illetve joguk igazolása
után, szervezeteik pedig feladataik ellátásához kérhetnek adatokat a
nyilvántartásból. A Tvr. szerint az adatközlés megtagadható, ha az sze-
mélyiségi jogokat sértene. Ám mivel már maga az adatfelvétel sérti e jo-
gokat, ez a fajta garancia értelmetlen. A szervezetek fogalmába pedig
csak az államigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek értendôk bele,
állapítja meg az AB, nem pedig valamennyi egyesület, szervezet. Az
érintett joga ehhez képest csak a helyesbítésre terjed ki, ami önmagá-
ban elégtelen ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról beszél-
jünk, hiszen ahhoz szükség lenne a megtiltás, törlés lehetôségének dek-
larálására is. A bizonylatolás is hiányzik, azaz nem rögzíti a nyilvántar-
tás, kinek az adatát mikor, milyen célból, mennyi idôre adták át.

7. A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazono-
sító kódot, azaz a személyi számot is alkotmányellenesnek ítélte a testü-
let. A személyi számot univerzális volta miatta a személyes adatokat tar-
talmazó valamennyi nyilvántartásban használták azonosító adatként.
Emellett a személyazonosító jel adatbázisok összekapcsolása esetén
könnyen felhasználható a személyes adatok eseti összekapcsolására, ami
sértheti a személyiségi jogokat, hiszen ebben az esetben sem kérik ki az
érintett beleegyezését, egyenlôtlen helyzetbe hozva ôt ezáltal.

Noha a Ptk. már 1977-ben deklarálta, hogy a számítógéppes adatfel-
dolgozás nem sértheti a személyiségi jogokat, ennek a rendelkezésnek
nem adott tartalmat sem a jogalkotás, sem a bírói gyakorlat. A testület
ezért felhívja a törvényhozást arra, hogy megfelelô törvényt alkosson az
adatvédelemrôl, és döntsön arról, átalakítja vagy megszünteti-e a sze-
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mélyi szám intézményét. Erre vonatkozóan az AB leszögezi, hogy csak
meghatározott célú adatfeldolgozás érdekében hozható létre azonosító
szám, és garanciákkal kell biztosítani, hogy ne lehessen összekapcsol-
hatóvá tenni más nyilvántartásokkal. Az alkotmányellenes rendelkezé-
seket mindazonáltal 1991 végéig meghatározott korlátozásokkal (pél-
dául új érintettek adatai már nem voltak felvehetôk) hatályában fenn-
tartotta a testület.

32/1992. (V. 29.) AB HATÁROZAT

KÉPVISELÔ-TESTÜLETI ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA

Az indítvány

1. Az indítványozók egyike az Ötv. 12. § (3)–(4) bekezdése, vala-
mint a 17. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és
megsemmisítését kérte. A másik indítványozó elôterjesztésében mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítását kérte az Ötv.
adatvédelmi szabályozásának vonatkozásában. Az ügy elôadó bírája
Ádám Antal volt.

2. Az Ötv 12. § (3) bekezdése szerint „a képviselô-testület ülése nyilvá-
nos, indokolt esetben a testület zárt ülést rendelhet el”. A (4) bekezdés
pedig úgy rendelkezik, hogy „a képviselô-testület döntéseit nyílt szava-
zással hozza, indokolt esetben titkos szavazást rendelhet el”. A képvise-
lô-testületi ülések elôterjesztéseinek és jegyzôkönyveinek nyilvánossá-
gára vonatkozóan az Ötv. 17. § (3) bekezdése kimondja: „a választópol-
gárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselô-testület elô-
terjesztéseibe és üléseinek a jegyzôkönyvébe.”

3. Az egyik indítványozó álláspontja szerint az ülések és a jegyzôköny-
vek nyilvánosságának korlátozása sérti az alkotmány 61. § (1) bekezdé-
sét, mely garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát és a közérdekû
adatok megismerhetôségét. A szabályozás szerinte ellentétes továbbá az
Ötv. 2. § (1) bekezdésével, amely általános jelleggel szögezi le: „a helyi
önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben
demokratikus módon, széles körû nyilvánosságot teremtve kifejezi és
megvalósítja a helyi közakaratot.” A másik indítványozó azt sérelmez-
te, hogy az Ötv. nem tartalmaz rendelkezéseket a személyes adatok vé-
delmérôl, ezért az ügyfelek adatai bárki számára hozzáférhetôk, mivel az
önkormányzatok nincsenek kötelezve ezen adatok védelmére.
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A határozat

4. Az Alkotmánybíróság szerint a közérdekû adatok nyilvánossága és
megismerhetôsége az alkotmányban biztosított, az alaptörvénybôl köz-
vetlenül is fakadó alapvetô jog. A közérdekû információkhoz való sza-
bad hozzáférés lehetôvé teszi a választott népképviseleti testületek, a
végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerûségének és hatékonyságának
ellenôrzését, serkenti azok demokratikus mûködését. A közügyek bo-
nyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra, az ügyek intézésére
gyakorolt állampolgári ellenôrzés és befolyás csak akkor lehet hatékony,
ha az illetékes szervek felfedik a szükséges információkat.

Az Ötv. 12. §-ának támadott rendelkezései „indokolt esetben” teszik
lehetôvé a képviselô-testületi ülések nyilvánosságának korlátozását, illet-
ve a titkos szavazás alkalmazását. Ez a törvényi megfogalmazás a képvi-
selô-testület számára szinte teljes körû mérlegelési lehetôséget biztosít,
s ezáltal nem zárja ki a közérdekû adatok megismerésének alkotmány-
ellenes korlátozását. Ezek a szabályok azért alkotmányellenesek, mert
diszkrecionális jogkört adnak a képviselô-testületnek arra nézve, hogy
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja-e a hatáskörébe tartozó ügyeket.
Ezzel lehetôséget nyújtanak arra, hogy a képviselô-testület közérdekû
adatokat elzárjon a nyilvánosság elôl, vagy személyes adatokat a szemé-
lyiségi jogokat sértô módon a nyilvánosság elé tárjon. A törvényi garan-
ciák hiánya mindkét alkotmányos alapjogot sérti. A képviselô-testület
nyilvános vagy zárt ülésére vonatkozó diszkrecionális jog megadása
szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a közérdekû adatok megisme-
résének jogát, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó alap-
jogot is.

Az Ötv. 17. § (3) bekezdése kivétel nélkül kizárja a képviselô-testüle-
ti zárt ülések elôterjesztéseinek és az ilyen ülések jegyzôkönyveinek nyil-
vánosságát. Az a szabályozás, amely lehetôvé teszi, hogy a zárt ülés elô-
terjesztései és jegyzôkönyve tartalmuktól függetlenül legyenek hozzáfér-
hetetlenek a polgárok számára, alkotmányellenes, mert szükségtelenül és
aránytalan mértékben korlátozza a közérdekû adatok megismerésére vo-
natkozó alapvetô jogot. Alkotmányellenes az olyan szabályozás, amely az
iratokat nem tartalmuk szerint minôsíti titkosnak: az iratokban foglalt
adatok nyilvánossága abból a szempontból korlátozható, hogy tartalmaz-
nak-e állami vagy szolgálati titkot, illetve a személyes adatok védelmé-
hez való jog épségének megóvása szempontjából lényeges információt.
Az információ csak akkor nem tekinthetô közérdekûnek, ha az személyes
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adat. A sérelmezett szabályozás nem az alkotmányos okból védelmet
igénylô adatok megóvásának kötelezettségét írja elô, hanem az elôter-
jesztések és a jegyzôkönyv megismerhetôségét kategorikusan zárja ki. Az
AB mindezek alapján kimondta, hogy az Ötv. támadott rendelkezései al-
kotmányellenesek, ezért azokat megsemmisítette.

5. A testület elvi éllel mutatott rá, hogy az állami szerv vagy önkor-
mányzat által kezelt adatok fôszabályként bárki számára hozzáférhetôk
kell hogy legyenek, kivéve ha azok személyes adatok vagy azokat törvé-
nyi rendelkezés alapján az erre jogosult szerv titkossá nyilvánította. Ez-
által valósítható meg az a követelmény, hogy a polgárok minden közér-
dekû adathoz hozzájussanak. Nem a polgárnak kell igazolnia az infor-
mációszerzéshez fûzôdô érdekeltségét, hanem a köz szolgálatára rendelt
szervnek kell törvényi okok fennállását bizonyítva igazolnia az igényelt
információ esetleges megtagadását. Ezzel szemben személyes adat csak
az érintett beleegyezése vagy törvényi rendelkezés alapján, az adatok kö-
rének pontos meghatározásával kerülhet nyilvánosságra.

6. A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítá-
sára irányuló indítvánnyal kapcsolatban a testület rámutatott, hogy a
15/1991. (IV. 13.) AB határozat már kimondta: „a törvényhozó köteles-
sége, hogy megalkossa az alkotmány 59. § és 61. §-ának megfelelô tör-
vényt a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû információk hozzá-
férhetôségérôl.” E határozat elfogadását megelôzôen a kormány már az
Országgyûlés elé terjesztette a személyes adatok védelmérôl és a közér-
dekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényjavaslatot. Az alkotmány
azonban – a személyes adatok védelmét garantáló általános törvény
megalkotásán túl – nem követeli meg a jogalkotótól, hogy az önkor-
mányzatokra vonatkozóan sajátos adatvédelmi rendelkezéseket bocsás-
son ki, ezért az AB a mulasztásos alkotmánysértés megállapítására vo-
natkozó indítványt elutasította.

74/1992. (XII. 28.) AB HATÁROZAT

STATISZTIKAI ADATGYÛJTÉS SZENZITÍV ADATOK TEKINTETÉBEN

Az indítvány

1. A mûvelôdési és közoktatási miniszter – az Abtv. 21. § (6) bekezdés
c) pontjában biztosított jogkörének megfelelôen elôterjesztett – indít-
ványában kérte, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 1. § g) pontjában
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meghatározott hatáskörében értelmezze a Magyar Köztársaság alkotmá-
nyát, különösen annak 60. § (2) bekezdését abból a szempontból, hogy
sérti-e rendelkezéseit a magyarországi népesség vallási megoszlásának
felmérésére irányuló reprezentatív – önkéntességen alapuló – vizsgálat.
Az ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. Az alkotmány 60. §-a a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabad-
ságához való jogot deklarálja, amely magába foglalja a vallás vagy más
lelkiismereti meggyôzôdés szabad megválasztását vagy elfogadását, és
azt a szabadságot, hogy vallását és meggyôzôdését mindenki vallásos
cselekmények, szertartások útján vagy egyéb módon akár egyénileg,
akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilvánít-
hassa vagy kinyilvánítását mellôzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.
Emellett leszögezi: az egyház az államtól elválasztva mûködik, és a lel-
kiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelen lévô
országgyûlési képviselôk kétharmadának szavazata szükséges.

3. Az indítványozó az Abtv. 22. § (2) bekezdésére hivatkozva kérte az
AB-t, állapítsa meg, hogy a magyarországi népesség vallási megoszlásá-
nak felmérésére irányuló reprezentatív – önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló – felmérés nem sérti-e a Magyar Köztársaság alkotmányát.

A határozat

4. Az Abtv. 1. § g) pontja szerinti alkotmányértelmezésre akkor kerül-
het sor, ha az indítvány az Abtv. 21. § (6) bekezdésében meghatározott
szervek és személyek valamelyikétôl származik, valamint ha konkrét al-
kotmányjogi probléma feltárása miatt kezdeményezi az indítványozó az
alkotmány ugyancsak konkrétan megjelölt rendelkezésének értelmezé-
sét, és ha az adott alkotmányjogi probléma – más jogszabály közbejötte
nélkül – levezethetô az alkotmányból. A lelkiismereti és a vallásszabad-
ság alkotmányos jogát értelmezve a következô álláspontra helyezkedett
a testület: a felmérés feltétlenül alkotmányos, ha a jog gyakorlásának
önkéntessége és anonimitása garantált. Ezen túl figyelembe kell venni
az érintett információs önrendelkezési jogát, illetve a véleménynyilvání-
tás és a szólás szabadságát, ideértve a tudományos szabadságnak a vizs-
gált tárgykört érintô összefüggéseit – és nem utolsósorban az Avtv.-t is.
Mivel a vallásos és más lelkiismereti meggyôzôdés az emberi méltóság
és önrendelkezés egyik legbensôbb vonatkozása, az információs önren-
delkezési jog különösen érzékeny tárgya, ezért az egyház saját híveire
vonatkozó vallási tárgyú adatgyûjtésén kívül egyéb szervezett adatgyûj-
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tés számára a vallási hovatartozás, illetve egyéb lelkiismereti meggyôzô-
dés az adatalany írásba foglalt hozzájárulása nélkül nem lehet személyes
adat. (Az egyént érintô információt a személyi azonosítás, illetve azono-
síthatóság teszi személyes adattá.) A népesség vallási megoszlására vo-
natkozó közérdekû, illetve tudományos felmérés összesített adatai álla-
mi vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésébe kerülve
közérdekû adatoknak minôsülnek, ezért ezeket a polgárok információ-
szabadságának jegyében – az Avtv. elôírásainak megfelelôen – minden-
ki számára hozzáférhetôvé és megismerhetôvé kell tenni.

21/1993. (IV. 2.) AB HATÁROZAT

MAGÁNSZEMÉLYEK VAGYONNYILATKOZATA

Az indítvány

1. Az indítványozók az Art. 38–41. §-ai, illetve a törvényt módosí-
tó 1991. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Artm.) 32–33. §-ai, va-
lamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség idôpontját meghatározó
149/1992. (XI. 17.) Korm. rendelet alkotmányellenességének megálla-
pítását és megsemmisítését kérték. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás
volt.

2. A fenti rendelkezések a jövedelemadó ellenôrzése céljából vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséget vezettek be. Az Art. támadott rendel-
kezései szerint az adóhatóság egyes magánszemélyeket arra kötelezhet,
hogy teljes vagyonukról vagy egyes vagyontárgyaikról vagyonnyilatko-
zatot tegyenek, ha adóbevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget,
vagy ha azt az adóhatóság az ellenôrzés során egyébként indokoltnak
tartja. Az Artm. 32. § (6) bekezdése az Art. módosítása nélkül kiterjesz-
tette a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségét, és általános érvénnyel,
feltétel nélkül vagyonnyilatkozat tételére kötelezte a belföldi állandó la-
kóhellyel rendelkezô, illetve meghatározott vagyonnal bíró magánsze-
mélyeket, ha ôk 1988. január 1. napját követôen a magánszemélyek jö-
vedelemadójának hatálya alá tartozó adóköteles bevételt szereztek.

3. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett, amelyben az
Artm.-nek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget kiterjesztô ren-
delkezései alkotmányellenességének megállapítását kérték. További in-
dítványok szerint a vagyonnyilatkozat általában sérti az alkotmány 59. §
(1) bekezdésében deklarált, a magántitokhoz és a személyes adatok vé-
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delméhez fûzôdô alkotmányos jogokat, különös tekintettel az AB gya-
korlatában alkalmazott szükségességi-arányossági tesztre. A szabályozás
a polgárokat kiszolgáltatottá teszi az állammal szemben, megsértve ez-
zel a jogállamiság követelményét. Azt is aggályosnak tartották az indít-
ványozók, hogy a kötelezettség a házassági életközösséghez kötôdik,
nem pedig a vagyonközösség fennállásához, ami az indítványozók sze-
rint ellentétes az alkotmánynak a házasságot és a családot védô rendel-
kezéseivel.

A határozat

4. Az AB szerint a vagyonra vonatkozó adatok az ember magánszfé-
rájába tartoznak, magántitkot képeznek és személyes adatnak minôsül-
nek. Ennek megfelelôen e jogok korlátozása az alkotmány 8. § (2) be-
kezdése és az AB gyakorlata szerint csak akkor alkotmányos, ha az nem
érinti a jogok lényeges tartalmát és megfelel a szükségesség-arányosság
követelményének.

A magántitoknak a vagyonra vonatkozó adatok tekintetében meg-
nyilvánuló törvényi korlátozását a támadott rendelkezések a jövedelem-
adó ellenôrzésével, végsô soron az alkotmány 70/I. §-a szerinti arányos
közteherviseléssel hozták összefüggésbe. Ennek az alkotmányos célnak a
megvalósítása már önmagában szükségképpen beavatkozást jelent a ma-
gánszférába, így bizonyos mértékig az alkotmányos alapjogok korláto-
zásával jár. A jövedelmek állami ellenôrizhetôségének és adóztathatósá-
gának alkotmányossága nem kétséges, vagyis az alapjog korlátozását itt
elkerülhetetlenné teszi egy másik alkotmányos cél, az arányos közteher-
viselés kötelezettsége.

A pénzügyminiszternek az alkotmánybírósági eljárásban tett nyilat-
kozata szerint az általános vagyonnyilatkozatra kötelezés célja a be nem
vallott jövedelmek feltárása és adóztathatóvá tétele, ehhez pedig a jöve-
delem és a felhalmozott vagyon összefüggésére alapozó vagyonnyilatko-
zat szerinte megfelelô jövedelemellenôrzési módszer. A vagyonnyilatko-
zat segítségével tisztázható az adófizetésre kötelezettnél jelentkezô va-
gyongyarapodás, melynek bevallott és be nem vallott jövedelemfedeze-
te a vagyonnyilatkozat tényein alapszik.

5. A vagyonnyilatkozat az AB szerint nem alkalmas a kívánt cél, az ará-
nyos közteherviselés elôsegítésére. Egyrészt a törvény maga is jelentôs
kivételeket állapít meg a bevallás alapjául szolgáló vagyon tekintetében,
így nem kell nyilatkozni a devizaszámlán vagy takarékbetétben tartott
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vagyonról, továbbá kétszázezer forintos értékhatárig a szokásos háztar-
tási eszközökrôl. Másrészt a jövedelem és a felhalmozott vagyon közöt-
ti összefüggés azért sem tartható, mivel a felhasznált jövedelem nem
tükrözôdik a vagyonban. Végül a vagyonnyilatkozat azért is alkalmat-
lan eszköz a kívánt cél elérésére, mert a vagyongyarapodás megállapítá-
sának alapja ugyanúgy a bevallás, mint a jövedelemadó alapjául szolgá-
ló jövedelemé.

A támadott rendelkezésekben alkalmazott korlátozás rendkívül sú-
lyos, mivel nincs tekintettel a jövedelemadó-fizetési kötelezettségüket
maradéktalanul és pontosan teljesítô magánszemélyekre. Mindazokkal
szemben, akik teljesítik jövedelembevallási kötelezettségüket, alkal-
matlan és szükségtelen jogkorlátozási eszköz a kötelezô vagyonnyilatko-
zat, és ennyiben nem elégíti ki az arányosság követelményét sem. Azok
esetében, akik nem teljesítették bevallási kötelezettségüket, az adóható-
ság az Art. rendelkezései szerint becsléssel állapíthatja meg a jövedel-
met. A becslési eljáráson túl nincs szükség külön eljárásra a jövedelem
megállapításához, vagyis a további korlátozások szükségtelenek, ezért
alkotmányellenesek.

6. Mivel az általános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel a tör-
vényhozó minden jövedelemadó-fizetésre kötelezettet „gyanússá” avat,
ez az aránytalanság már a jogállamiság követelményével is ellentétes,
mert az adózó állampolgárokat teljesen kiszolgáltatottá teszi az állam-
mal szemben.

7. A határozat utalt arra is, hogy az ugyanazon törvényen belüli ellen-
tétes szabályozás a jogállamiság sérelmét jelenti. A támadott rendelke-
zések között több ilyen, a jogállamiságot sértô szabály van. Mindenek-
elôtt a címzettek kettôssége, az Artm. és az Art. közötti ellentmondás,
amelynek alapján – az Artm. hatálybalépése után – aligha lenne megál-
lapítható, hogy az adóalanyt a törvény alapján terheli-e a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség, vagy azt terhére az adóhatóság írhatja elô.
Ugyancsak sérti a jogállamiságot az a rendelkezés, mely szerint a va-
gyonnyilatkozatban nem szereplô vagyontárgyat az adózás szempontjá-
ból – az ellenkezô bizonyításig – úgy kell tekinteni, mintha azt a ma-
gánszemély az utolsó vagyonnyilatkozatát követôen szerezte volna. Mi-
vel az ezt megelôzô törvényi rendelkezések több kivételt tartalmaznak
arra nézve, hogy bizonyos vagyontárgyakat nem kell szerepeltetni a va-
gyonnyilatkozatban, az idézett törvényi rendelkezés viszont ezekre a va-
gyontárgyakra nézve már kivételt nem tartalmaz, a szabályozás alkalmas
az adóalanyok félrevezetésére, megtévesztésére. Bizonytalan jogi helyze-
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tet eredményezett az is, hogy a családjogi törvény lehetôvé teszi a házas-
társak számára a házassági vagyonközösség megszüntetését a házasság
fennállása alatt. A támadott rendelkezések azonban a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséget nem a vagyonközösség, hanem az életközösség
fennállásához kötik.

8. Mindezekre a szempontokra figyelemmel az AB a vagyonnyilatko-
zatra vonatkozó, az indítványokkal támadott törvényi rendelkezéseket
teljes egészében alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette.

34/1994. (VI. 24.) AB HATÁROZAT

A LEVÉLTÁRI KUTATÁS SZABADSÁGA

Az indítvány

1. Az indítványozó a pártdokumentumok levéltári kezelésének, meg-
ismerésének, tudományos kutatásának lehetôségeit és korlátait megha-
tározó különbözô jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszkö-
zeinek alkotmányossági vizsgálatát kérte, ideértve a levéltári anyag vé-
delmérôl és a levéltárakról szóló, módosított 1969. évi 27. törvényerejû
rendeletet (a továbbiakban Ltvr.), az Ltvr. végrehajtásáról szóló
30/1969. (IX. 2.) MT rendeletet (a továbbiakban Lvhr.), a levéltárak
ügyviteli szabályzatát (a továbbiakban Lüsz.) kiadó 130/1971. (MK 10.)
MM utasítást és az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi
5. törvényerejû rendeletet (a továbbiakban Ttvr.), illetve a közgyûjte-
ményekben folytatható kutatások egyes kérdéseirôl szóló 118/1989.
(XI. 22.) MT rendeletet (a továbbiakban Rendelet) Az ügy elôadó bírá-
ja Lábady Tamás volt.

2. Az Ltvr. 10/A. §-a kimondja, hogy az 1948–89 között mûködô
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) szerveinek iratai – az MDP és az MSZMP tagnyilvántartása-
inak kivételével – a magyar állam tulajdonát képezik. Kezelésükrôl és
kutathatóságukról a mûvelôdési és közoktatási miniszter gondoskodik.
Vitás esetben a tudományos kutatás engedélyezésérôl a kormány által
kijelölt szerv, egyéb kérdésekben pedig a bíróság dönt. Az Lvhr. általá-
nos felhatalmazása szerint a levéltárak mûködésének, feladataik ellátá-
sának és a levéltári kutatásnak a részletes szabályait a mûvelôdési és köz-
oktatási miniszter a levéltárak ügyviteli szabályzatában állapítja meg.
A Lüsz. meghatározza a levéltárak különbözô jogi kategóriáit, azok felada-
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tait, illetékességi és gyûjtôköreit. Tartalmazza a levéltári anyag feldol-
gozásának és nyilvántartásának szabályait és a levéltárak igazgatásával
kapcsolatos jogkörök leírását, széles körben tartalmaz a kutatás jogát
érintô rendelkezéseket, még a kutató büntetôjogi felelôsségének határa-
it is megvonja. A védett levéltári anyagokkal kapcsolatos igazgatási és
kutathatósági szabályok is itt találhatók, az anyagok reprodukálását pe-
dig igazgatói engedélyhez köti.

3. Az indítványozó szerint a mûvelôdési miniszter széles jogköre alkot-
mányellenes, a kutatási engedélyek kiadására és az ezzel kapcsolatos jog-
orvoslati lehetôségekre vonatkozó szabályozás pedig önkényes. A levél-
tári szabályozás alkotmányellenes módon tesz különbséget az 1945 elôtt
és után keletkezett iratok, illetve a magyar és a külföldi állampolgárok
között. A miniszteri utasítás nem jogszabály, így jogokat és kötelezett-
ségeket sem állapíthatna meg, ezért már formai okból is alkotmányelle-
nes, véli az indítványozó. Alkotmányellenes a kutatási korlátozás,
amennyiben az iratok felhasználása külpolitikai érdekeket sértene. A
Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a kutatás kezdetének naptári évét
megelôzô harminc éven belül keletkezett iratok csak akkor kutathatók,
ha ahhoz az a szerv vagy jogutódja, amelynek mûködése során az irat ke-
letkezett – nem magyar állampolgár kutató esetében ezen kívül a Kül-
ügyminisztérium is –, a közgyûjtemény megkeresésére, a kutató szemé-
lyére szólóan, elôzetesen írásban hozzájárult. A harminc évnél korábban
keletkezett iratok közül kutatási korlátozás alá esnek és csak az illetékes
szerv írásos, a kutató személyére szóló elôzetes hozzájárulásával kutatha-
tók bármely szerv államtitkot, szolgálati titkot és üzemi titkot tartal-
mazó iratai; továbbá a keletkezésük évét követô ötven év elteltéig a más
államokkal, ezek szerveivel, valamint a területükön mûködô magyar
egyesületekkel, társaságokkal kapcsolatos azon iratok, amelyek felhasz-
nálása külpolitikai érdeket sért; a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága és a felügyelete alá tartozó büntetô-végrehajtási szervek
iratai; az 1939. január 1-je után államosított, külföldi érdekeltségû vál-
lalatok és a száz holdon felüli birtokok iratai; továbbá valamennyi szerv
személyzeti iratai. Az államtitoknak tekintendô adatok meghatározásá-
ra az Országgyûlés elnöke, a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a mi-
niszter, a Legfelsôbb Bíróság elnöke, a legfôbb ügyész, országos hatás-
körû szerv vezetôje, társadalmi szervezet országos központjának vezetô-
je, illetve a szövetkezetek országos érdekképviseleti szervének vezetôje
jogosult. Több ezer társadalmi szervezet vezetôi adatokat, dokumentu-
mokat államtitokká nyilváníthatnak a szabályozás alapján, ami ellenté-
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tes az alkotmány 61. § (1) bekezdésével, 70/G. § (1) bekezdésével, to-
vábbá az alkotmány 8. § (2) bekezdésével is; ez utóbbi szerint az alap-
vetô jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetô jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Az al-
kotmány 61. §-ának (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van arra,
hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetve terjessze. Az alkotmány
70/G. §-a pedig kimondja, hogy a Magyar Köztársaság tiszteletben
tartja és támogatja a tudományos élet szabadságát, tudományos igazsá-
gok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani
pedig kizárólag a tudomány mûvelôi jogosultak, ebbôl adódik az állam
azon kötelezettsége, hogy tiszteletben tartsa és biztosítsa a tudományos
élet teljes függetlenségét, a tudomány tisztaságát, elfogulatlanságát és
pártatlanságát.

A határozat

4. Az AB a kifogásolt rendelkezéseket és jogszabályokat 1995. júni-
us 30-i hatállyal megsemmisítette. A testület az alkotmány 70/G. §-át
értelmezve kimondta: a tudományos élet szabadságához fûzôdô jog –
amely tágabb értelemben a véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcso-
lódik – elvileg ugyan mindenkit megillet, a szabadságjog tényleges jo-
gosultjai azonban csak a tudomány mûvelôi. A tudományok ideológiai
korlátozások alá vétele csak a társadalom fejlôdését akadályozta. A tu-
domány, a tudományos ismeretszerzés és a tudományos tanítás szabad-
sága olyan szabadságjog, amelynek csak kivételes korlátozó rendelkezé-
sekkel szemben kell engednie, olyanokkal, amelyek közvetlenül vala-
mely alapjog érvényesítésére és védelmére szolgálnak, vagy amelyek va-
lamely elvont alkotmányos érték (például törvényen alapuló titokvéde-
lem) feltétlen érvényesülését hivatottak biztosítani. [Itt utal vissza a tes-
tület a 30/1992. (V. 26.) AB határozatra.]

Ebben az esetben jogi személyek adatairól volt szó. A testületnek azt
kellett vizsgálnia, személyes vagy közérdekû adatok-e ezek. Az Európa
Tanács 1981-ben kelt, 1985-ben hatályba lépett adatvédelmi egyezmé-
nye szerint az egyezményt alkalmazni kell személycsoportokra, társasá-
gokra, alapítványokra, egyesületekre, testületekre és minden más, közvet-
lenül vagy közvetve személyekbôl álló szervezetre is. A Ptk. 75. § (2) be-
kezdése úgy rendelkezik, hogy a személyhez fûzôdô jogok védelmére vo-
natkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve, ha a vé-
delem – jellegénél fogva – csak magánszemélyeket illet meg. A törvény
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81. §-a kimondja, hogy személyhez fûzôdô jogot sért az is, aki üzemi vagy
üzleti titok birtokába jut és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy
azzal egyéb módon visszaél. Ezek alapján az AB szerint a pártok alkotmá-
nyos és törvényes korlátok között, pártirataik körében is hivatkozhatnak
a személyes adatok védelmére. Az MDP és az MSZMP azonban korábban
közhatalmat gyakorolt, irataik közérdekû adatokat tartalmaznak, ezért a
személyes adatok védelméhez fûzôdô jogaikat szembe kell állítani a köz-
érdekû adatok megismerhetôségéhez fûzôdô joggal. Az Avtv. a kutatás
szabadságát akkor korlátozza, ha a kutatás a tudomány körén kívül esik,
illetve ha a kutatás szakaszában megismert személyes adat nem válhat
bárki számára hozzáférhetôvé, azaz nem hozható nyilvánosságra. Ez utób-
bi alól is kivétel azonban, ha az érintett beleegyezését adja, illetve ha a
történelmi folyamat bemutatásához feltétlenül szükséges a személyes adat
nyilvánosságra hozatala. Az információk szabad áramlása különösen a köz-
hatalom és az állam szervei tevékenységének átláthatósága területén, illet-
ve éppen a tudományos kutatások körében alapvetô jelentôségû. A közér-
dekû adatok nyilvánossága és az azokhoz való hozzáférhetôség emellett az
alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált demokratikus jogállamiság
alapvetô alkotmányos biztosítéka.

Korlátozások persze szükségesek: az Avtv. 19. § (3) bekezdése szerint
valamely adatot törvényi felhatalmazás alapján az arra jogosult szerv ál-
lam- vagy szolgálati titokká nyilváníthat, és törvény az aktanyilvános-
ságot honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési, bûnmegelôzési, köz-
ponti pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbôl, külügyi kapcsolatokra,
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, végül bírósági eljárásra
tekintettel is korlátozhatja (az Emberi jogok európai egyezménye ha-
sonlóan fogalmaz).

5. A múlt dokumentumai, az írásos történeti anyagok archiválásának
biztosítása és az archívumok igazgatása tárgyánál fogva a kulturális tár-
ca feladatkörébe tartozik, ezért e feladatok teljesítésére a mûvelôdési és
közoktatási miniszternek adott felhatalmazás nem alkotmányellenes,
így az AB az indítványt e körben megalapozatlannak találta és elutasí-
totta (Ltvr. 10/A. §). A tudományos kutatás biztosításával, korlátozásá-
val kapcsolatos hatáskör-telepítô szabály – amely az alkotmány 70/G. §-
ában garantált alkotmányos szabadságjog objektív, intézményi oldalá-
nak egyik konkretizálása – a bírósághoz fordulás alanyi jogát nem zárja
ki, és emellett nem ellentétes az alkotmány 70/K. §-ával sem, amely
szerint az alapvetô jogok megsértése miatt keletkezett igények, továb-
bá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések el-
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leni kifogások bíróság elôtt érvényesíthetôk. A kultuszminiszternek
adott felhatalmazás tehát szintén nem alkotmányellenes. Az Ltvr. 11. §
(2) bekezdése és 13. § (1) bekezdése a nem levéltárként mûködô más
szervek kezelésében, illetve magántulajdonban levô levéltárba tartozó
archív iratokat és egyéb dokumentumokat minôsíti védett levéltári
anyagnak. Az ezekkel kapcsolatos vita esetén – ha a vita az engedélye-
zésre vonatkozik – a miniszter, minden más vitáról pedig közvetlenül a
bíróság dönt, a fél pedig kérheti a sérelmezett miniszteri határozat bí-
rósági felülvizsgálatát, tehát alapvetô jog sérelme vagy az alkotmány
egyéb rendelkezésének megsértése a támadott rendelkezéssel kapcsolat-
ban nem állapítható meg.

6. A Jat. 49. § (1) bekezdése szerint a miniszternek csak a levéltár bel-
sô, az ügyintézés és az ügyvitel rendjét szabályozó, de a kutatási szolgál-
tatások igénybevételére ki nem terjedô utasítás kiadására van joga; a tu-
dományos kutatás szabadságjogát érintô szabályozásra adott miniszteri
utasításra vonatkozó rendeleti felhatalmazás azonban már az alkotmány
8. § (2) bekezdésének sérelmét jelenti, így a felhatalmazás alkotmány-
ellenes. Az alapjogokkal való közvetett és távoli összefüggések szabályo-
zására elegendô a rendeleti szint, de nem így a miniszteri utasítás. Erre
tekintettel a levéltári kutatás szabályainak miniszteri utasítással való
meghatározását és ezzel egyúttal a Lüsz. alapjog-korlátozó rendelkezé-
seit is alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az AB.
A lüsz. alapjogot korlátozó rendelkezései ki nem hirdetett, jogszabályi
szint alatti normába nem foglalhatók. A formai alkotmányellenesség itt
egyben tartalmi alkotmányellenességet is jelent, mert a ki nem hirde-
tett, meg nem ismerhetô, nem jogszabályi szintû normák, ha azok az ál-
lampolgárok jogait és kötelezettségeit érintik, ellentétesek az alkot-
mány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamisággal, és sértik annak
fô tartalmi elemét, a jogbiztonságot. A Rendelet vizsgálata során a tes-
tület megállapította, hogy hasonlóan a korábbiakhoz, itt sem tartották
be a jogforrásokra elôírt formát, ezért ezt a rendeletet is megsemmisí-
tette (formai alkotmányellenesség). A szintén megsemmisített Rendelet
rendelkezései azt határozták meg, hogy levéltári és közgyûjteményi ku-
tatást ki végezhet és a kutató milyen tárgyú iratokat kutathat, ilyenfor-
mán korlátozva a tudományos kutatás szabadságát (méghozzá nem tör-
vényi szinten), noha az alkotmány elôírja, hogy csak a tudomány mûve-
lôi dönthetnek tudományos kérdésekben.

7. Az indítványozó álláspontja szerint alkotmányos követelmény a
közgyûjtemények és levéltárak korlátlan megnyitása. Ezek az anyagok
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azonban – teljességükben – szükségképpen tartalmaznak személyes
adatokat és olyan, egyébként közérdekû adatokat is, amelyek a törvé-
nyes titokvédelem körébe esnek. Nem hagyható figyelmen kívül az
sem, hogy az archivált anyagok technikailag rendszerint alkalmatlanok
az anonimizálásra, azaz a személyes adatoktól való megfosztásuk lehe-
tetlen; ide tartoznak továbbá a döntéselôkészítô anyagok, amelyek jel-
legzetessége a titkosság. A tudományos élet szabadsága mindenkire vo-
natkozik ugyan, de a szabadságjog konkrét jogosultjai meghatározha-
tók. A korlátozásnak tehát szükségszerûnek, ésszerûnek és arányosnak
kell lennie. Az információszabadságot korlátozó törvényeket is meg-
szorítóan kell értelmezni, mert az információszabadság, a közhatalom
gyakorlásának nyilvánossága, az állam és a végrehajtó hatalom tevé-
kenységének átláthatósága, ellenôrizhetôsége feltétele a bírálat jogá-
nak, a kritika szabadságának. A Ttvr. a szabad véleménynyilvánításról
szóló alkotmánybeli rendelkezéssel szembenállva lehetôvé teszi, hogy
törvénynél alacsonyabb szintû jogszabály is megállapítson alapjogi
korlátozást, méghozzá közhatalmi jogkörrel nem rendelkezô szemé-
lyek által. Továbbá nem állami közérdekû adat aligha lehet államtitok.
A Ttvr. széles körû mérlegelési lehetôséget biztosít a titkosításra (mind
állam-, mind szolgálai titok esetére), ami indokolatlan alapjog-korlá-
tozást eredményez. Valamely szervezet tevékenységére, mûködésére
vonatkozó adat – ha az nem személyes adat – tehát csak akkor titkosít-
ható, ha az elkerülhetetlenül szükséges, mert valamely más alapjog
vagy alkotmányos érték érvényesítése érdekében mellôzhetetlen. Ha
pedig az adat személyes adat, az állam alapjogvédelmi kötelezettsége
arra vonatkozik, hogy törvényi úton szabja meg a versengô alapjogok
alkotmányos védelmének és korlátainak a kereteit. A Ttvr. azt is lehe-
tôvé teszi, hogy a titkosnak minôsített adat korlátlan ideig megôrizze
besorolását, amivel a törvényhozó alapvetô jog lényeges tartalmát kor-
látozza, sértve az alkotmány 8. § (2) bekezdését. Az elôbbiekre tekin-
tettel a teljes Ttvr.-t megsemmisítette az AB, megfelelô idôt hagyva a
törvényalkotásra. De lege ferenda jegyzi meg a testület, hogy az alkot-
mányos titokvédelem törvényi szabályainak megalkotása során a tör-
vényhozó feladata megállapítani a korlátozó normatartalmat, fogalmi-
lag tisztázni a különféle titokkategóriákat, alkotmányosan is értelmez-
hetô rendet teremteni az állam- és szolgálati titok, a hivatali, üzemi,
üzleti és magántitok kategóriái között, különös figyelemmel az alapjo-
gi kollízióra.
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60/1994. (XII. 24.) AB HATÁROZAT

ÁTVILÁGÍTÁS I.

Az indítvány

1. Az indítványozók az egyes fontos tisztségeket betöltô személyek el-
lenôrzésérôl szóló 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban Etv.) alkot-
mányellenességének utólagos vizsgálatát és a jogalkotói mulasztás megál-
lapítását kérték. Az ügyeket az Alkotmánybíróság egyesítette az indítvá-
nyok együttes elbírálása végett. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az Etv. 1–2. §-ai kötelezôvé teszik meghatározott állami tisztségvise-
lôknek és más fontos tisztségek betöltôinek ellenôrzését, melynek során fel-
tárják, hogy az illetôk a jogállam létrejötte elôtt végeztek-e állambiztonsá-
gi tevékenységet, kaptak-e döntéseikhez adatokat az állambiztonsági szer-
vektôl, illetve tagjai voltak-e a Nyilaskeresztes Pártnak. Ha a vizsgálat so-
rán valakirôl ezeket megállapítják, akkor az ellenôrzés eredményét nyilvá-
nosságra hozzák, kivéve, ha az ellenôrzött személy tisztségérôl lemondott.
Az ellenôrzés lefolytatására felállított bizottság a titokvédelmi szabályok
megtartásával, minden egyéb korlátozástól mentesen vizsgálhatja a vonat-
kozó iratokat, illetve adatokat kérhet a belügyminisztertôl és a honvédelmi
minisztertôl. A bizottság tagjai hivatásos bírák, az eljárás azonban eltérô: a
vizsgált személy a Fôvárosi Bíróságtól keresetben kérheti a bizottság dönté-
sének felülvizsgálatát, annak megállapítását, hogy nem volt tag, nem vég-
zett ilyen jellegû tevékenységet, illetve nem szerepel a nyilvántartásban.

3. Az indítványozók álláspontja szerint az Etv. rendelkezései anélkül
korlátozzák a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot,
hogy ezt más alkotmányos jog érvényesülésének biztosítása szükségessé
tenné, illetve a korlátozás megfelelne az arányosság követelményeinek [al-
kotmány 8. § (2) bekezdés]. Másfelôl ártatlanul hurcolhatnak meg embe-
reket, sértve ezzel emberi méltóságukat (alkotmány 54. §). A bizottság
tagjai a köztisztviselôi törvény alá helyezett bírák, de az eljárás mentes a
bírósági garanciáktól, ezen kívül pedig alapjogokat érint, rendesbíróság elé
tartozna. Az indítvány szerint az országgyûlési képviselôknél az Etv. alkot-
mányellenesen korlátozza a passzív választójog [alkotmány 70. § (1) bekez-
dés] érvényesülését, mert lehetetlenné teszi a szavazók által megválasztott
személy számára, hogy kapott megbízatását teljesítse. Hasonlóan sérti a
közhivatal viseléséhez, illetve a foglalkozás és a munka szabad megválasz-
tásához fûzôdô jogot [alkotmány 70. § (4) bekezdés, 70/B. § (1) bekezdés].
Önkényes az átvilágítandók körének meghatározása is, vélik az indítvá-
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nyozók. Sérti a jogegyenlôséget és a vallásszabadságot (alkotmány 60. §),
hogy az Etv. az egyházi tisztséget betöltô személyek közül nem mindenki-
re és nem kötelezôen írja elô az ellenôrzést. Az ellenôrzés során az ártatlan-
ság vélelmének elve (alkotmány 57. §) sem érvényesül. 

A határozat

4. Az AB megállapította, hogy az Etv. 2. § 18, 23, 24. és 25. pont-
ja, 4. §-a és 8. §-ának második fordulata alkotmányellenes. Indokolásá-
ban felelevenítette a volt szocialista országoknak az úgynevezett átvilá-
gítást szabályozó gyakorlatát. Míg Csehországban a cél az egykori titok-
szolgák kiszûrése volt a közéletbôl, addig Németországban a titkosszol-
gálati iratok szabad kutathatóságát tette lehetôvé a törvényhozó. A lé-
tezô úgynevezett lusztrációs törvényeket a magyarral összevetve jutott
az AB arra a megállapításra, hogy a magyar törvény az államélet áttet-
szôségét szolgálja, ezért a közhatalmat gyakorlóknak és a politikai köz-
élet résztvevôinek magánszférája – éppen köztevékenységükkel össze-
függô részében – korlátozott. Bizonyos közfunkciók betöltôi kapcsán a
nyilvánosságra tartozó adatok közé tartozik a korábban kifejezetten a
jogállamisággal ellentétes tevékenységük vagy az ilyen szervezetben va-
ló részvételük ténye. A lusztráció nem utólagos igazságtétel, de nem is
kifejezetten a múlt feltárására törekszik.

5. Az AB megállapította, hogy a jogállamban közhatalmat gyakorló
vagy a politikai közéletben részt vevô személyek – köztük azok, akik a po-
litikai közvéleményt feladatszerûen alakítják – arra vonatkozó adatai, hogy
korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytattak vagy olyan
szerv tagjai voltak, amely korábban a jogállamisággal ellentétes tevékeny-
séget folytatott, az alkotmány 61. §-a szerinti közérdekû adatok, valamint
leszögezte, hogy a nem jogállami rendszerben keletkezett politikai rendôr-
ségi nyilvántartások titkosságának fenntartása a nem közérdekûnek nyilvá-
nított adatoknál sem korlátozhatja az érintettek információs önrendelkezé-
si és az érdekeltek egyéb jogait. Az AB szerint az Etv. alapján felhaszná-
landó nyilvántartások titkosságának megszüntetésébôl azonban nem kö-
vetkezik az, hogy a nyilvántartásokban szereplô adatokat mindenki számá-
ra hozzáférhetôvé kell tenni, vagyis hogy az adatok automatikusan közér-
dekû adattá válnak. A titkosság megszûnése önmagában azt eredményezi,
hogy minden érintett érvényesítheti információs önrendelkezési jogát [al-
kotmány 59. § (1) bekezdés], azaz saját személyes adatait megismerheti és
azzal rendelkezhet. Az alkotmány 61. §-át hajtja végre az Etv., amely le-
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hetôvé teszi a közvélemény számára annak megismerését, hogy a jogállam-
ban közhatalmat gyakorló vagy a politikai közéletben részt vevô személy
korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytatott, illetve
ilyen szervezethez tartozott. Ez ugyanakkor az érintett személyes adatának
minôsül(ne), melyet az Avtv. alapján csak az érintett beleegyezésével lehet-
ne felhasználni. Az Avtv. azonban ismer egy kivételt, ami pontosan erre a
helyzetre alkalmazható: a 32. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nyilvá-
nosságra hozható a személyes adat, ha az a történelmi eseményekrôl folyta-
tott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. Az Emberi jogok
európai egyezménye 10. cikkének 2. pontja szerint az információk megis-
merésének szabadsága törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak
vethetô alá, „amelyek szükséges intézkedéseknek minôsülnek egy demok-
ratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiz-
tonság, a zavargás vagy bûnözés megelôzése, a közegészség vagy az erköl-
csök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülések
közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlan-
ságának fenntartása céljából”. A megengedett korlátozási okok közül csak
a mások (személyes adatainak védelméhez való) joga vonatkoztatható az
Etv. 1. §-ában meghatározott adatokra, de csakis akkor, ha ezek az adatok
nem minôsülnek közérdekû adatnak.

Az információszabadság és az adatvédelem alkotmányos alapjog, köl-
csönös korlátozásuk mindkettô céljához viszonyítva arányos kell legyen.
A véleményszabadság alapjoga magában foglalja a közérdekû adatok
megismerésének jogát, a véleményszabadság korlátozását pedig mindig
megszorítóan kell értelmezni, s ugyanez vonatkozik a közérdekû adatok
megismerésének korlátozására is. Az információszabadsághoz és a sze-
mélyes adatok védelméhez fûzôdô jog ütközésekor az adatvédelemhez
való jogot mindig és feltétlenül megszorítóan kell értelmezni; a közéle-
ti szereplôk magánszférája szûkebb, utal vissza a testület a 36/1994. AB
határozatra. Alkotmányellenes mulasztást állapított meg az AB amiatt,
hogy a törvényhozó az Etv. 9. §-a tekintetében a nyilvántartások vizs-
gálatához szükséges feltételek biztosításának kötelezettségét nem ter-
jesztette ki valamennyi nyilvántartást felügyelô fôhatóságra, beleértve a
titkosszolgálatokat felügyelô tárca nélküli minisztert.*
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6. Az AB a bizottság tevékenységére alkotmányos követelményként
írta elô az Áe. alkalmazását. A bizottságok ugyan (korábban) kinevezett
bírákból állnak, de a bizottsági taggá jelöléshez szükséges az érintett bí-
ró hozzájárulása. A bizottság tagjává megválasztott bíró nem ítélkezhet,
szolgálati viszonya a megválasztás idôpontjától a tagság megszûnéséig
szünetel. Munkavégzési jogviszonyára díjazása kivételével a Ktv.-t kell
alkalmazni. A bizottság tagja e funkciójában nem bíróként jár el és nem
bírói feladatokat lát el, ezért az Etv. nem sérti a bírói függetlenséget.
Önmagában abból a szabályból, hogy a bizottság tagjait bírói tisztséget
elnyert személyek közül kell választani, nem következik, hogy a bizott-
ság eljárása bírósági eljárás lenne. A bizottság nem része a bírói szerve-
zetnek, nem bíróság, hanem sajátos közigazgatási szerv, amely az Etv.
és az Áe. szabályai szerint tevékenykedik. Nem követelmény, hogy a bí-
rósági eljárás garanciái már a bizottság eljárásában is teljes körûen érvé-
nyesüljenek. A bizonyítási kötelezettséget és terhet a törvény a bizott-
ságra telepíti. A bizottságnak a nyilvántartás adatait kétség esetén el-
lenôriznie kell, ennek során bármilyen törvényes bizonyítási eszközt kö-
teles felhasználni. A bizottságnak az ellenôrzés eredményeképpen kell
ténykérdésben állást foglalnia (tudniillik abban, hogy az ellenôrzött sze-
mély végzett-e az 1. §-ban meghatározott tevékenységet), ebbôl követ-
kezôen nem állapítható meg az ártatlanság vélelmének sérelme.

7. A törvény 4. §-a lehetôséget ad arra, hogy írásbeli, titkos eljárás-
ban beszerzett adatok alapján valakirôl a tudta és részvétele nélkül az
egyházi mûködését érintô olyan tényeket állapítsanak meg, amelyekkel
összefüggésben még késôbb sem védekezhet és amelyeket nem is vitat-
hat. Az ellenôrzött személy nem alanya, hanem csak tárgya az eljárás-
nak. Ez alkotmányellenesen korlátozza az emberi méltósághoz és a jó
hírnévhez való jogot. A törvény az egyházakat csupán a lehetséges és
nem a kötelezô ellenôrzés körébe vonja az állam és egyház szétválasztá-
sának elvébôl következôen, az egyházak belügyévé téve a döntést, kérik-
e az átvilágítást. Az AB elutasította azokat a panaszokat, amelyek az
Etv. szerint alkotmányellenesen korlátozná az érintettet aktív, illetve
passzív választójogának gyakorlásában azzal, hogy lemondásra kénysze-
ríti, hiszen indulhat képviselôként, mandátumáról nem köteles lemon-
dani érintettsége okán.

8. Az AB alkotmányellenesnek minôsítette, hogy az Etv. 2. § 18, 23,
24. és 25. pontjában szereplô személyekre is kiterjed a vizsgálat, noha
nem vesznek részt a politikai közéletben, közhatalmat nem gyakorol-
nak. A törvény nem következetes abban, hogy a közhatalom gyakorlói
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körében hol húzza meg a határt, miért maradnak ki pártok, politikai vé-
leményt formáló egyházi tisztviselôk, testületek, országos köztestüle-
tek, szakszervezetek. Nincs tehát egységes alkotmányos ismérv, ami el-
lentétes az alkotmány 70/A. §-ával. Hasonlóan érthetetlen a különbség-
tétel az újságírókat illetôen is.

9. Mindazon személyeknek, akikrôl adatokat gyûjtöttek vagy szere-
pelnek a jelentésekben, alkotmányos joguk van ahhoz, hogy adataikat
megismerjék és rendelkezzenek felôlük. Az Etv. csakis az ellenôrzendô
személyek adatainak további titkosítását tartalmazza (25. §), a megfi-
gyeltek, az „áldozatok” jogairól nem rendelkezik. A törvényhozó ezzel a
mulasztásával alkotmányellenes helyzetet teremtett, mondja ki a hatá-
rozat, és felszólítja az Országgyûlést ennek pótlására. A parlament al-
kotmányellenességet idézett elô azzal a mulasztással is, hogy nem biz-
tosította az információs önrendelkezési jog, különösen az Etv. hatály-
vesztése (eredetileg 2000. június 30.) után a törlési jog gyakorlását az
ellenôrzendô személyek tekintetében, valamint azzal, hogy nem kötele-
zett a nyilvántartásokat felügyelô minden fôhatóságot – köztük a titkos-
szolgálatokat felügyelô tárca nélküli minisztert – a nyilvántartás vizsgá-
latához szükséges feltételek biztosítására.

Emellett az AB alkotmányellenesnek minôsítette az Etv.-nek a Bel-
ügyminisztériumban való végrehajtásáról szóló, a bizottságra kiható
normatív szabályokat is tartalmazó, ugyanakkor titkos, közzé nem tett
13/1994. BM utasítást.

Párhuzamos indokolás

10. A határozathoz Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolást
fûzött, melyben kifejti: szerinte az AB túllépte a hatáskörét az alkotmá-
nyos követelmények megállapítása terén, valamint azzal, hogy késôbbi
törvény meghozatalától tette függôvé egy alkotmányellenes rendelkezés
megsemmisítését („a Törvény 2. §-ának 1–17. és 19–22. pontja azon a
napon veszti hatályát, amelyen hatályba lép a Törvény e szakaszát újra-
alkotó törvény”). A testület megállapította a mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenességet, anélkül, hogy indítványozták volna az erre
irányuló eljárást. Mindez a legalitás talajáról való lelépéshez vezethet.
Következésképpen az alkotmányossági vizsgálat tárgyát képezô Etv.
minden, az AB által alkotmányellenesnek minôsített rendelkezését a
megsemmisítés határideje megállapításával alkotmánybírósági határo-
zatban kell megsemmisíteni.
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30/1997. (IV. 29.) AB HATÁROZAT

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉNEK SZABÁLYAI

Az indítvány

1. Az indítványozók a Kjtv.-t módosító jogszabály elôzetes nor-
makontrollját kérték, de mivel az utóbb megszavazásra és kihirde-
tésre került, az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az indítványo-
kat egyesítve utólagosan bírálja el az 1997. évi V. törvény rendelke-
zéseinek alkotmányellenességét. Az ügy elôadó bírája Holló András
volt.

2. A Kjtv. támadott 13. §-a összeférhetetlenségi okokat állapít meg az
országgyûlési képviselôkre nézve. Eszerint például nem lehet képviselô
állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közüzemi vállalat vezérigazgató-
ja; a helyi önkormányzatok, a nyugdíjbiztosítási önkormányzat és az
egészségbiztosítási önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) által
alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója; a szavazati jogok tíz
százalékát meghaladó állami tulajdoni részesedéssel mûködô gazdasági
társaság vezetô tisztségviselôje; önkormányzat teljes vagy többségi tu-
lajdoni részesedésével mûködô gazdasági társaság vezetô tisztségviselô-
je; a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó állami tulajdoni részese-
déssel vagy önkormányzat teljes vagy többségi tulajdoni részesedésével
mûködô gazdasági társaság által alapított gazdasági társaságnak a vezér-
igazgatója; a privatizációt követô két éven belül privatizált gazdálkodó
szervezet vezérigazgatója; hitelintézet, biztosító társaság, önkéntes köl-
csönös biztosító pénztár, lakástakarékpénztár, nyugdíjbiztosító pénztár
vezetô tisztségviselôje; a közbeszerzésekrôl szóló 1995. évi XL. törvény
hatálya alá tartozó szervezettel – a törvény hatálya alá tartozó beszerzé-
sek teljesítésére irányuló – szerzôdéses viszonyban álló gazdálkodó szer-
vezet vezetô tisztségviselôje; a képviselôi mandátum fennállása alatt, il-
letve annak megszûnésétôl számított két évig koncessziós társaság veze-
tô tisztségviselôje. A támadott 24. § (2) bekezdésének második monda-
ta pedig a következôképpen rendelkezik: a 13. §-ban meghatározott
összeférhetetlenségi szabályokat a jelenleg mandátummal rendelkezô
képviselôk mandátumának elnyerésekor fennálló tisztségei vonatkozásá-
ban nem kell alkalmazni. A Kjtv. 18. §-a alapján az országgyûlési kép-
viselô az Országgyûlés elnökének köteles bejelenteni minden, összefér-
hetetlenség alá nem esô

a) munkaviszonyát és munkavégzésre irányuló más jogviszonyát;
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b) önálló vállalkozását, gazdasági társaságban, szövetkezetben, köz-
hasznú társaságban fennálló részesedését (tagsági viszonyát), továbbá e
szervezetekben betöltött vezetô tisztségviselôi megbízatását, felügyelô
bizottsági tagságát;

c) alapítványát, alapítvány kezelô testületében fennálló tagságát, tár-
sadalmi szervezetben fennálló tagsági viszonyát, továbbá e szervezetek
jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsôbb, valamint
ügyintézô és képviseleti szervében betöltött tisztségét;

d) köztestületben fennálló tagságát, valamint köztestület jogszabály-
ban vagy alapszabályban meghatározott legfelsôbb, valamint ügyintézô
és képviseleti szervében betöltött tisztségét;

e) az a)–d) pontokban meghatározottakon túlmenôen valamennyi – a
képviselôi megbízatáson kívüli – rendszeres, valamint az egyhavi kép-
viselôi tiszteletdíjat meghaladó mértékû eseti, illetve évente többszöri
jövedelemmel járó tevékenységét, szerzôdéses jogviszonyát;

f) az a)–e) pontokban meghatározott jövedelmét.
A 19. § vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat (a

továbbiakban vagyonnyilatkozat) megtételére kötelezi az országgyûlési
képviselôt. A képviselô saját nyilatkozatához csatolni köteles a vele kö-
zös háztartásban élô házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a
törvény melléklete szerinti nyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat elmu-
lasztása esetén – benyújtásának – a képviselô tiszteletdíjban nem része-
sülhet, képviselôi jogait nem gyakorolhatja. 

A 22. § az adatkezelés szabályait határozza meg: a vagyonnyilatkoza-
tokat és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységeket, valamint
az összeférhetetlenséggel kapcsolatos minden nyilvántartást az Ország-
gyûlés mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága
vezeti. A nyilvántartásban szereplô adatokat a képviselô záró vagyonnyi-
latkozatának megtételét követô harmincadik napon törölni kell. A 24. §
(2) bekezdése szerint a 13. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi sza-
bályokat a jelenleg mandátummal rendelkezô képviselôk mandátumának
elnyerésekor fennálló tisztségeik vonatkozásában nem kell alkalmazni.

3. Az indítványozók álláspontja szerint a törvény egyes rendelkezései
sértik a jogegyenlôség elvét (alkotmány 70/A. §), mert a képviselôi
összeférhetetlenség szempontjából különbséget tesznek gazdasági társa-
ságok között. Álláspontjuk szerint az a szabályozás, amely egyes gazdál-
kodó szervek esetén lehetôséget ad a vezetô tisztségek országgyûlési
képviselô általi betöltésére, másoknál pedig nem, sérti az alkotmány
70/A. §-át, valamint 9. §-ának (1) bekezdését. Az alkotmány 9. § (2)
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bekezdésében szabályozott versenyszabadságot korlátozó szabálynak te-
kintik azt a rendelkezést, mely szerint a képviselô nem lehet olyan gaz-
dasági társaság vezetô tisztségviselôje, amely a közbeszerzési törvény ha-
tálya alá tartozó szervezettel szerzôdéses kapcsolatban áll. Az indítvá-
nyozók álláspontja szerint a 24. § (2) bekezdése az alkotmány 70/A. §
(1) bekezdését sértô módon tesz különbséget a törvény 13. §-a alapján
összeférhetetlenségi helyzetbe kerülô képviselôk között aszerint, hogy
mikor szerezték mandátumukat. Sérül a magán- és köztulajdon egyen-
lôsége is. A törvény 18–19. §-ai, valamint 22. §-a korlátozzák a magán-
titok és a személyes adatok védelme körébe tartozó jogokat úgy, hogy a
korlátozás a közélet tisztaságának megóvása szempontjából nem elke-
rülhetetlenül szükséges, s a szabályozott eljárás nem szavatolja az ada-
tok valódiságát, így azok nem alkalmasak a képviselôk érdekeltségi vi-
szonyainak átláthatóvá tételére.

A határozat

4. Az AB megállapítása szerint a Kjtv. 24. § (2) bekezdésének második
mondata alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A testület azonban
megalapozatlannak ítélte az indítványnak az összeférhetetlenségre vo-
natkozó részét. A testület már az 55/1994. (XI. 10.) AB határozatban
megállapította, hogy mivel az alkotmány felhatalmazza a törvényhozót
az összeférhetetlenség törvényi szintû szabályozására, ennek korlátai ki-
zárólag az alkotmányban nevesített esetek [20. § (5) bekezdés], illetve
az, hogy alapvetô jogot alkotmányos indok nélkül nem korlátozhat.
Egyebekben a törvényhozó szabadon dönt. A Kjtv. 13–14. §-ainak az
indítványozók által vitatott rendelkezései a gazdasági és a politikai po-
zíciók koncentrálásának megakadályozását, a nemkívánatos érdekérvé-
nyesítés és befolyás kizárását szolgálják.

A vitatott összeférhetetlenségi szabályok címzettjei nem a gazdálko-
dó szervek, hanem az országgyûlési képviselôk. Az, hogy a törvény a
képviselôi megbízatással összeférhetetlennek nyilvánítja meghatározott
gazdálkodó szervezetek vezetô tisztségeinek betöltését, a gazdálkodó
szervezetek tulajdonosi jogállását, jogait, kötelezettségeit nem érinti,
ezért a tulajdoni formák egyenlôsége a gazdálkodó szervezetek közötti
jogegyenlôség szempontjából nem releváns. Így az AB szerint a Kjtv.
13. § a), b), c), d), e) és f) pontja tekintetében az alkotmány 9. § (1) be-
kezdésének, valamint a 70/A. § (1) bekezdésének sérelme nem állapít-
ható meg. Tartalmi összefüggés hiányában ugyancsak nem állapítható
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meg az Kjtv. 14. § a) pontjába foglalt rendelkezés alkotmányellenessé-
ge az alkotmány 9. § (2) bekezdésében meghatározott államcél megsér-
tése miatt.

Az a vitatott elôírás, mely szerint az országgyûlési képviselô mandá-
tumának fennállása alatt, illetve annak megszûnésétôl két évig nem
tölthet be koncessziós társaságnál meghatározott vezetô tisztségeket,
nem vezet a képviselôk közötti megkülönböztetéshez. A 14. § b) pont-
ja minden országgyûlési képviselôre egyformán kötelezô összeférhetet-
lenségi szabályt ír elô. Nem így döntött az AB a 24. § (2) bekezdésérôl,
amelynek második mondatával – „a 13. §-ban meghatározott összefér-
hetetlenségi szabályokat a jelenleg mandátummal rendelkezô képvise-
lôk mandátumuk elnyerésekor fennálló tisztségeinek vonatkozásában
nem kell alkalmazni” – kapcsolatban megállapította, hogy sérti az al-
kotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Az AB korábbi gyakorlata során akkor ítélte alkotmányellenesnek a
jogalanyok közötti megkülönböztetést az alkotmány 70/A. § (1) bekez-
dése szerint, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerû indok nélkül tett kü-
lönbséget az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között. A kép-
viselôk a szabályok értelmében a módosító 1997. évi V. törvény hatály-
balépését követô harminc napon belül kötelesek megszüntetni az össze-
férhetetlenséget, kivéve ha a kizáró gazdasági pozícióikat mandátumuk
elnyerése elôtt szerezték meg. Ezzel nyilvánvalóan hátrányosan külön-
bözteti meg azokat, akiknél ez fordítva történt, anélkül, hogy pozitív
diszkriminációt valósítana meg az elôbbi csoporttal szemben. [Pozitív
diszkriminációt akkor lehet alkalmazni, ha – az alkotmányba nem üt-
közô – valamely társadalmi cél vagy alkotmányos jog csakis úgy érvé-
nyesíthetô, ha a szûkebb értelemben vett egyenlôség nem valósítható
meg, áll a 9/1990. (IV. 25.) AB határozatban.] A törvény indokolását
értékeli a testület, amikor kimondja: az összeférhetetlenség lényege az
objektív állapot, nem annak keletkezése. Nem tekinthetô alkotmányos-
nak azonban ez a szabályozás, amely ugyanazon összeférhetetlenségi sza-
bályok alkalmazása szempontjából önkényesen tesz különbséget azonos
jogi helyzetben lévô képviselôk között.

Az indítványozók a már kifejtettek szerint alkotmánysértônek talál-
ták a 18, 19 és 22. §-ban elôírt kötelezettségeket (bejelentés, nyilatko-
zattétel, adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozat-tétel). Az AB a személyes
adatok és a magántitok védelméhez fûzôdô jogot kizárta az abszolút jo-
gok körébôl, azaz ezeket törvény korlátozhatja, de a korlátozás csak ak-
kor alkotmányos, ha a jog lényeges tartalmát nem érinti. Az Országgyû-
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lés e határokon belül szabadon állapíthatja meg az összeférhetetlenség
szabályait. Az AB úgy ítélte meg, hogy az Kjtv. 18–19. §-ai a törvény
céljaival – különösen a képviselôk vagyoni jövedelmi viszonyai átlátha-
tóságának és ellenôrizhetôségének biztosításával – összhangban, e célok
megvalósításához szükséges mértékben és arányosan korlátozzák az adat-
szolgáltatási kötelezettség körébe bevont személyek információs önren-
delkezési jogát. Nem alkotmányellenes a vagyonnyilatkozat nyilvános-
ságra hozatala sem, hiszen a választópolgároknak a közérdekû adatok
megismeréséhez fûzôdô joga elsôbbséget élvez a közhatalmat gyakorlók,
politikai szerepet vállalók személyes adatainak védelméhez képest.

A képviselôknek a nyilvánosságra hozandó vagyoni adatai olyan sze-
mélyes adatnak minôsülnek, amelyeknek a képviselô köztevékenységé-
nek megítélése szempontjából jelentôségük van. A vagyonnyilatkozat
kivonatának nyilvánosságra hozatala a választópolgárok számára átlát-
hatóvá és ellenôrizhetôvé teszi a képviselôk vagyoni és érdekeltségi vi-
szonyait, ezáltal eszköze a képviselôk tevékenységébe vetett bizalom
megerôsítésének. Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a Kjtv.
18–19. §-a, valamint 22. §-a nem sérti a képviselôk számára az alkot-
mány 59. § (1) bekezdésében biztosított személyes adatok védelméhez
való jogot.

Különvélemény

5. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleményt fûzött a határozathoz.
Ebben az AB-nak az alkotmány 70/A. § (1) bekezdéséhez való viszo-
nyát vizsgálja. Az AB határozatainak egész sorában mutatott rá az azo-
nos elbánást követelô álláspont tarthatatlanságára, rámutatva: a jog tu-
lajdonképpeni társadalmi rendeltetésével kerülne szembe, ha a szemé-
lyek között ténylegesen meglévô különbségeket mindig és minden vo-
natkozásban figyelmen kívül hagyná. Másrészrôl a tilalmat a jogrend-
szer egészére nézve tartja kötelezônek, nem pusztán az állampolgári és
emberi jogok körére szûkíti le. Szól a pozitív diszkriminációról, mely-
nek létjogosultságát olyan esetben is fenntartja, amikor nem volt szó
esélyegyenlôtlenségrôl, hanem az állam az említett szabályozás révén
valamely – általa fontosnak tartott és alkotmányossági szempontból
nem kifogásolható – gazdaságpolitikai vagy társadalompolitikai cél el-
érését kívánta elôsegíteni vagy megkönnyíteni. Az alkotmánybíró a tör-
vényalkotó számára is megfontolandó javaslatokat tesz: elôször is célsze-
rû lett volna a módosító szabályokat a következô országgyûlési ciklus-
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tól hatályba léptetni. Az új összeférhetetlenségi szabályok azonnali ha-
tályát indokoltnak tartja, de csak a törvény kihirdetése után keletkezô
összeférhetetlenségi esetekre nézve. Harmadik lehetôségként említi az
összeférhetetlenség azonnali hatályú megállapítását erga omnes, azaz
mindenkire nézve kötelezô jelleggel. A választott törvényi megoldás
esetében a hatály idejének meghatározása annyiban vethet fel alkotmá-
nyossági kérdést, amennyiben az alkotmány 70/A. §-ába ütközô, a sze-
mélyek faj, szín, nem, nyelv, vallás, vélemény, származás, születési vagy
egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetéshez vezet. Kilényi
idézi a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatot: a kedvezményekre vonatko-
zó jogszabályi rendelkezések alkotmányossági felülvizsgálata során az
AB hatáskörébe kizárólag annak ellenôrzése tartozik, hogy a jogalkotó
mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e ellentétbe az alkot-
mány valamely rendelkezésével. Az AB nem jogosult a jogalkotói mér-
legelés célszerûségi – például gazdaságpolitikai – szempontú felül-
bírálatára. Az alkotmánybíró szerint mégis ezt teszi, amikor úgy dönt,
hogy az országgyûlési képviselôk közötti különbségtétel a fentiek sze-
rint nem minôsül pozitív diszkriminációnak. Példák sorával indokolja,
hogy amennyiben a törvényalkotó a kockázatvállalás mértékében kimu-
tatható jelentôs különbségre tekintettel (értve ezen a képviselô kocká-
zatát, amikor jelölteti magát anélkül, hogy tudná, meglévô tisztsége
vagy jövedelmezô foglalkozása a késôbbiek során összeférhetetlennek
minôsül-e, illetve hogy megválasztása esetén mekkora összegû tisztelet-
díjra számíthat) úgy dönt, hogy az újonnan megállapított összeférhetet-
lenségi okokra vonatkozó rendelkezések hatályba léptetésénél pozitív
diszkriminációt alkalmaz, e döntése nem csupán nem önkényes, de épp
e szabályozási mód felel meg az AB által támasztott követelménynek.

65/2002. (XII. 3.) AB HATÁROZAT

SZEXUÁLIS SZOKÁS MINT EGÉSZSÉGÜGYI ADAT

Az indítvány

1. Az indítványozók az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó sze-
mélyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban Eüatv.) 3. § a) pontjának harmadik mondata és az 5. §
(3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását kérte. Az ügy
elôadó bírája Bihari Mihály volt.
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2. Az Eüatv. 3. § a) pontja meghatározza az egészségügyi adat fogal-
mát, melynek körébe tartozik az érintett testi, értelmi és lelki állapotá-
ra, kóros szenvedélyére stb. vonatkozó, általa vagy róla más személy ál-
tal közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált,
mért, leképzett vagy származtatott adat, de ideértendô a szexuális szo-
kásokra vonatkozó adat is, ha az indokolt a törvény által megjelölt cél-
ból. Az 5. § (3) bekezdése szerint a közegészségügyi-járványügyi közér-
dekbôl végzett adatkezelés során az érintett kezelését végzô orvos, az
ÁNTSZ tisztiorvosa, valamint a közegészségügyi felügyelô jogosult az
egészségügyi és személyazonosító adatot – a fertôzô betegség jellegére
tekintettel – a fertôzés veszélyének kitett, az érintettel kapcsolatban ál-
ló vagy kapcsolatba került személyektôl is fölvenni és kezelni.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a fenti rendelkezések a magán-
titok és a személyes adatok védelméhez fûzôdô alkotmányos alapjogot
sértik, a 3. § a) pont pedig ellentétes továbbá a diszkrimináció tilalmát
kimondó alkotmánybeli rendelkezéssel (70/A. §).

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Eüatv. 3. § a) pontjának
harmadik mondata alkotmányellenes, ezért azt 2003. április 30-i ha-
tállyal megsemmisíti. Az AB az Eüatv. 5. § (3) bekezdése alkotmányel-
lenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
elutasítja. Az alkotmány 59. § (1) bekezdése szerint mindenkit megillet
a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok
és a személyes adatok védelméhez való jog, amely a jog lényeges tartal-
mát nem érintve korlátozható. A korlátozás megállapítására állította fel
az AB az úgynevezett szükségességi-arányossági tesztet, melynek lénye-
ge, hogy az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott
alapjogsérelem súlya összhangban legyen egymással, az erre alkalmas
eszköz pedig a lehetô legenyhébb legyen [20/1990. (X. 4.) AB határo-
zat]. A személyes adatok védelméhez fûzôdô jog aktív oldalát, az úgyne-
vezett információs önrendelkezési jogot csak akkor lehet alkotmányosan
korlátozni, ha a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges és az elérni kívánt
célhoz képest arányos [46/1995. (VI. 30.) AB határozat], az adatfelvétel
célhoz kötöttségérôl pedig a 15/1991. (IV. 13.) AB határozatban szólt.
Az adatvédelem megfelelô szabályozására alkotta meg az Országgyûlés az
Avtv.-t, mely elkülöníti egymástól a személyes, a különleges és a közér-
dekû adatokat. A szexuális szokásokra vonatkozó adat a kiemelten védett
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különleges adatok körébe tartozik, és csak akkor kezelhetô, ha az érintett
az adatkezeléshez írásban hozzájárul vagy egyéb esetekben törvény ren-
deli el. Ha az adatkezelés célja pontosan nem meghatározott vagy az ar-
ra vonatkozó törvényi felhatalmazás nem egyértelmû, akkor a különleges
adatok kezelése alkotmányellenes alapjogi korlátozást valósít meg. Jelen
esetben az adatkezelés célja [Eüatv. 4. § (1)] bekezdés gyakorlatilag az
egészségüggyel kapcsolatos valamennyi lehetséges adatkezelést felölel,
ezáltal aránytalanul széles, pontosan meg nem határozott körben teszi le-
hetôvé a szexuális szokásokra vonatkozó adatok kezelését, amivel túllépi
a szükségesség kereteit. A törvény szerint az adatok továbbíthatók egész-
ségügyi ellátóhálózaton kívüli szervek számára is, ezáltal a szükségesnél
szélesebb kör számára válnak hozzáférhetôvé. Az Eüatv. hibája, hogy
nem határozza meg a szexuális szokásokra vonatkozó különleges adatok
kezelését szükségessé tevô, pontosan körülhatárolt célokat, aránytalanul
korlátozva a személyes adatok védelméhez fûzôdô alapjogot. Minderre
tekintettel a testület a 3. § a) pontját – mellôzve az alkotmány 70/A. §
(1) bekezdésével való összefüggésének vizsgálatát – alkotmányellenesnek
nyilvánította és megsemmisítette.

Az Eüatv. 5. § (3) bekezdése a közérdekbôl végzett adatkezelésrôl
rendelkezve szintén érinti az információs önrendelkezési jogot, itt azon-
ban az alapjog korlátozása arányos és szükséges (közegészségügyi-
járványügyi közérdekbôl), ezért az adatgyûjtés nem kifogásolható, felté-
ve, hogy az orvos szakmai követelményeknek megfelelôen a fertôzés for-
rása, módja és a fertôzés veszélyének reálisan kitett személyi kör szem-
pontjából indokolt mértékben, valamint az Avtv. 3. §-ával összhangban
történik. Erre tekintettel az AB az e bekezdés megsemmisítésére irá-
nyuló beadványt elutasította.

Párhuzamos indokolások és különvélemények

5. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolásában kifejtette,
hogy a többségi véleménytôl eltérô okok miatt tartotta szükségesnek a
rendelkezés megsemmisítését. Szerinte a törvény egyértelmûen és pon-
tosan meghatározza az adatkezelés célját. Említést tesz a törvény garan-
ciáiról is, amire a határozat nem tért ki (például az orvos titoktartási kö-
telezettsége). Nem tartja helyénvalónak a határozatnak azt a megállapí-
tását, mely szerint a szexuális szokásokra vonatkozó adatok továbbítha-
tók lennének az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szervek számára,
ahol pedig kivételt tesz a törvény, ott egyidejûleg szigorúan kiköti,
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hogy csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat to-
vábbítható, amely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetle-
nül szükséges. Németh János a rendelkezés alkotmányellenességét a
pontatlanul megfogalmazott, tágan értelmezhetô „szexuális szokások”
kifejezés használatában látja. Ez a megfogalmazás túlmutat az Eüatv. 4. §
(1) bekezdésében meghatározott célok biztosításához szükséges adattar-
talmon, így bizonytalanságánál és ebbôl eredô aránytalanságánál fogva
sérti a magántitok védelméhez fûzôdô jogot.

6. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleményt fogalmazott meg.
A határozat rendelkezô részével nem ért egyet, szerinte az indítvány a
magántitok sérelmét állítja középpontba, ezért elsôdlegesen ezzel kel-
lett volna foglalkoznia a testületnek, és legfeljebb az elôforduló össze-
függés mértékéig kell az adatvédelemre kitérni. A római egyezmény és
az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatát a magántitok védelme
területén vizsgálva megállapítja: e jog korlátozása csak fontos közérdek
vagy más személy jogainak védelmében fogadható el, a magántitok kö-
rén belül pedig fokozott védelmet élveznek az egészségügyi, valamint a
szexuális életre vonatkozó adatok, és szigorú titoktartási kötelezettség
áll fenn az orvossal szemben. Az Eüatv. szabályozásában e kötelezettség
alól csak akkor mentesül az egészségügyi adatkezelô, ha az törvény kö-
telezôvé teszi az adatszolgáltatást. A 13. § f) pontja az adatközlési köte-
lezettséget kiterjeszti az ügyészségi és bírósági eljáráson kívül a szabály-
sértési és egyéb közigazgatási eljárásokra is. Azonban az enyhébb fok-
ban veszélyes magatartásokkal (szabálysértések) szemben való fellépés
nem teszi alkotmányosan elfogadhatóvá azt, hogy a beteget szexuális
szokásainak közlésére kötelezzék. Hasonlóan az államigazgatási eljárás
esetében sem állapítható meg, hogy olyan érdek állna fenn, amelynek
alapján alkotmányosnak lenne mondható az alapjogi korlátozás. Azokat
a rendelkezéseket, amelyek ezt lehetôvé teszik, az alkotmánybíró véle-
ménye szerint meg kellett volna semmisíteni.

7. Tersztyánszkyné Vasadi Éva szintén különvéleményt fogalmazott
meg, melyben elutasítja a többségi véleményt. Egy tanácsi irányelvre
hivatkozik, amely egységesen szigorú szabályokhoz köti a különleges
adatok kezelését, de nem különíti el ezen belül a szexuális életet érintô
adatokat, amelyek nem élveznek megkülönböztetett védelmet. Továb-
bá megállapítja: a szexuális szokásokra vonatkozó adatok csak akkor mi-
nôsülnek egészségügyi adatnak, ha az meghatározott célból indokolt,
azaz ha az egészség megôrzésének, fenntartásának elômozdítására, a be-
tegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elôsegítésére, az

alkotmányellenes

korlátozás

alkotmányos a

szabályozás

290 / INFORMÁCIÓS JOGOK

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 290



érintett egészségi állapotának nyomon követésére irányul, illetve
közegészségügyi-járványügyi közérdekbôl történik. A szabályozásból
következik, hogy szexuális szokásokra vonatkozó adatot, ha egészségü-
gyi adatnak minôsülése indokolt, csakis a betegellátó kezelhet, míg az
adatszolgáltatás önkéntes. Az alkotmányellenessé nyilvánított rendelke-
zés önmagában még nem tette lehetôvé azt, hogy a szexuális szokások-
ra vonatkozó adatot mint egészségügyi adatot a személyes adatok védel-
mére vonatkozó szabályba ütközô módon kezeljenek, kapcsoljanak össze
más adatokkal vagy továbbítsanak. Erre tekintettel tehát el kellett vol-
na utasítani a beadványt.
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6. LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG

4/1993. (II. 12.) AB HATÁROZAT

VALLÁSSZABADSÁG ÉS AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGE

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a volt egyházi
ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl szóló 1991. évi XXXII.
törvény (a továbbiakban Etv.) egésze és egyes rendelkezései alkotmány-
ellenességének megállapítását és megsemmisítésüket. Az ügy elôadó bí-
rája Sólyom László volt.

2. Az Etv. 1. § (2) bekezdése meghatározza, hogy egyházi tulajdonnak
kell tekinteni az egyház javára létesített alapítvány tulajdonát és az egyház-
nak az egykori kegyúri jogviszonyon alapuló ingatlanhasználati jogát is. A
15. § szerint a kormány és az érdekelt egyház megállapodhat abban, hogy
az állam – abból a célból, hogy az egyháznak a társadalom számára hasznos
tevékenységéhez megfelelô anyagi feltételeket teremtsen – részleges kár-
pótlást ad azokért az ingatlanokért, amelyek e törvény alapján nem kerül-
nek átadásra, valamint az egyháztól kártalanítás nélkül 1948. január 1-je
után állami tulajdonba került, az 1. §-ban nem említett ingatlanokért.

3. Az indítványozók szerint az Etv. sérti az alkotmány 60. §-át, mert
nem tartalmaz garanciát arra nézve, hogy minden településen legyen vi-
lágnézetileg semleges iskola. Véleményük szerint az Etv. ellentétes az al-
kotmány 60. § (4) bekezdésével, mert nem a jelen lévô képviselôk két-
harmadának szavazatával hozták meg. A kétharmados többség nem „a
lelkiismereti és vallásszabadságról” elnevezésû törvény meghozatalára,
hanem a lelkiismereti és vallásszabadságra mint törvényhozási tárgyra
vonatkozik, amely magába foglalja a vallásszabadság intézményeivel
kapcsolatos szabályozást. Az indítványozók szerint az Etv. ellentétes az
alkotmány 70/A. §-ával, mert különböztet a kárpótolt egyházak és a töb-
bi egyház, illetve más, hasonló tulajdoni károkat szenvedett szervezetek
között. Az Etv. az egyházak vagyonát alkotmányellenesen reprivatizálja.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az államnak vallá-
si és a lelkiismereti meggyôzôdésre tartozó más kérdésekben semleges-
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nek kell lennie. A vallásszabadsághoz való jogból az államnak az a kö-
telezettsége következik, hogy az egyéni meggyôzôdés szabad kialakítá-
sának lehetôségét biztosítsa. Az egyház elválasztása az államtól nem je-
lenti azt, hogy a vallás és az egyház sajátosságait az államnak figyelmen
kívül kell hagynia. Az állami iskola nem lehet elkötelezett egyetlen val-
lás mellett sem. Az államnak jogi lehetôséget kell biztosítania arra,
hogy egyházi iskolák jöhessenek létre, az állam maga azonban nem kö-
teles ilyen iskolákat felállítani. Ahol az állam az állami iskola épületét
egyházi tulajdonba adja, azok számára, akik nem kívánnak egyházi is-
kolába járni, ténylegesen és úgy kell lehetôvé tennie állami iskola láto-
gatását, hogy az ne jelentsen számukra aránytalan terhet. Az Etv. a tár-
gyához tartozó körben elegendô garanciát nyújt arra, hogy az egyház ré-
szére történô ingatlanátadások ne sértsék az egyházi iskolát elutasító
szülôk és gyermekek vallásszabadsághoz és lelkiismereti szabadsághoz
való jogát. Az AB ezért az Etv. alkotmányellenességének ez okból való
megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

5. A testület megállapítja, hogy ott, ahol az alkotmány valamelyik
alapjogról szóló törvény elfogadásához a jelen lévô képviselôk kéthar-
madának szavazatát írja elô, a minôsített többség követelménye nem az
illetô alapjog bármely törvényi szabályozására vonatkozik, hanem csak-
is az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen végrehajtásaként megalko-
tott törvényre. Ez a törvény az illetô alapjog érvényesítésének és védel-
mének irányát határozza meg. A valamely alapjogról szóló törvényhez mi-
nôsített többség elôírása nem zárja ki, hogy az illetô alapjog érvényesí-
téséhez szükséges részletszabályokat egyszerû többségû törvény határoz-
za meg. Az Etv. elfogadásához nem volt szükség a jelen lévô országgyû-
lési képviselôk kétharmadának szavazatára. Az AB elutasítja azokat az
indítványokat, amelyek szerint a törvény a kétharmados többség hiánya
miatt ellentétes volna az alkotmány 60. § (4) bekezdésével.

6. Ha a 15. §-nak azt az oldalát vizsgáljuk, hogy az egyházak anyagi
függetlenségéhez nyújtott állami támogatásra nyit lehetôséget, nincs al-
kotmányos indoka annak, hogy ebben csak az 1948 után vagyonukat
vesztett egyházak részesülhetnek. A vallásgyakorláshoz való alkotmá-
nyos jogon – a tényleges vallásgyakorlás tárgyi feltételeinek elvonása
miatt – esett sérelmeket a funkcionális elv alapján az Etv. egyéb rendel-
kezései orvosolják. Ennek megtörténte után a 15. § szerinti pozitív
diszkrimináció sem az egyházi élet fejlôdésével járó újabb meghatáro-
zott igények állami támogatása, sem általában az egyház gazdasági füg-
getlenségét szolgáló állami juttatások vonatkozásában nem támasztható
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alá az egykori tulajdoni helyzettel. A funkcionális helyreállítás után a
vallásszabadság érvényesüléséhez már nem szükséges az egyházak közöt-
ti további különbségtétel. A vallásszabadság kiemelt fontosságára, vala-
mint az egyház és az állam szétválasztásának kötelezettségére tekintet-
tel az egyházak javára szóló pozitív diszkrimináció és a helyreállítás sor-
rendi elsôbbsége az Etv. 1. és 2. §-ának keretei között, a funkcionalitás
alapján alkotmányosan indokolható. Ám további vagyon a mûködés za-
vartalanságának biztosítására kárpótlásként csak akkor nyújtható, ha
már kialakult az egyházak és más autonóm köztestületek vagyonnal va-
ló ellátásának és támogatásának rendszere, s a kárpótlás ebbe úgy illesz-
kedik, hogy az legalább az egyéb közcélú intézmények önállósítása so-
rán nyújtott juttatásokhoz képest nem jelent indokolatlan megkülön-
böztetést. A fentiekre tekintettel az AB a 15. §-t megsemmisítette.

Különvélemények és párhuzamos indokolás

7. A határozathoz Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt. Ebben kifejtette, hogy ha az AB megállapítja, mely kérdésekben
kell kétharmados arány és melyekben nem, úgy alkotmányozásba kezd
és túllépi hatáskörét. Ez még akkor is így van, ha általános elvekben fo-
galmazza meg a kétharmados törvények tartalmát. Az alkotmányban
kétharmados szavazatarányt kívánó törvényhozási tárgyban törvényt
egyszerû szótöbbséggel csak akkor lehet elfogadni, ha a kétharmados
törvény elfogadásával a kompromisszum már megszületett, tehát ha a
vonatkozó alapvetô jogokról szóló törvényt az Országgyûlés már kéthar-
mados arányban elfogadta. Mivel az alkotmányozó diszkrecionális jog-
kört ad a kétharmados törvények tartalmára nézve, e szabály nélkül a
kétharmados többségre vonatkozó alkotmányi elôírást gyakorlatilag
egyszerû többséggel meg lehet szüntetni, ami már alkotmányellenes
lenne.

8. Különvéleménnyel élt Vörös Imre alkotmánybíró is. A kétharma-
dos szavazatarány mint törvényhozási eljárásjogi követelmény szerinte
egyfelôl általánosan értelmezendô. Dogmatikailag azonban túlmenne az
említett jogpolitikai célon és gyakorlatilag is a törvényhozási folyamat
megbénulásához vezetne, ha nem vezetnénk be a jogpolitikai cél által
indokolt szûkítést is. A szûkítés abban áll, hogy a kétharmadosság meg-
követelésének nem kell kiterjednie az adott törvényhozási tárgy minden
részletkérdésére, hanem csak az említett jogpolitikai cél megvalósulása
által igényelt terjedelemben. E cél pedig megvalósul akkor, ha az adott

kétharmados 

törvény

a kétharmadosság

szûkítése

LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG / 295

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 295



törvényhozási tárgy leglényegesebb kérdéseiben a szabályozás irányát il-
letôen születik meg a törvény minôsített többséggel. Az a kérdés, hogy
a kétharmadosság törvényhozási eljárási szabálya egyáltalán vonatkozik-
e az adott kérdésre, és ha igen, azt betartották-e, csak esetrôl esetre
dönthetô el.

Bár a polgári jogi tulajdonjog elvonása általában kizárt, utalni kell
arra, hogy az önkormányzat nem magánjogi, hanem közjogi jogalany.
Törvény ugyanis állami feladattá minôsíthet át önkormányzat által el-
látott feladatot; az önkormányzat ekkor nem hivatkozhat a tulajdonhoz
való alkotmányos jog sérelmére, mivel tulajdoni tárgyainak az a köre
kerül állami tulajdonba, amely kizárólag az átminôsített feladat ellátá-
sát szolgálja. Az önkormányzati tulajdon elvonásánál – de korlátozásá-
nál is – a tulajdonhoz való jog védelmét a magánjogi jogalanyokhoz ké-
pest differenciálja, adott esetben gyengíti, relatívvá teszi a közjogi jog-
alanyiság ténye. Az elvonás (korlátozás) viszonylagosabbá válásának ha-
tárát az jelenti, hogy az elvonás vagy korlátozás az önkormányzati auto-
nómia kiüresedéséhez vezet-e. Az Etv.-nek az elidegenítési és terhelési
tilalmat kimondó rendelkezése az alkotmány 44/C. §-a alapján kétséget
kizáróan a jelen lévô országgyûlési képviselôk kétharmadának szavaza-
tát kívánta volna meg.

9. A határozathoz párhuzamos indokolást csatolt Herczegh Géza alkot-
mánybíró, melyhez Vörös Imre is csatlakozott. Eszerint az „állami” és
az „egyházi” iskola egyaránt az ismeretek objektív, toleráns és a tanulók
lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó átadására köteles. Az egyhá-
zi iskola egészében nem azonosulhat valamely vallás tanításaival. Vallá-
si tanítások igazságáról a hitoktatás keretében lehet és kell állást foglal-
ni, aminek fakultatív jelleggel az állami iskola is helyt adhat. Az egy-
házi iskolát az állami iskolától nem az oktatott ismeretanyag, nem is a
tanítás módja különbözteti meg, hanem az, hogy nevelô tevékenységét
az illetô egyház valláserkölcsi értékrendjére építi, és annak megfelelôen
gyakorolja, úgy, hogy az ne legyen teher, illetve lelkiismereti konflik-
tus forrása sem a más vallású tanulók, sem pedig azok számára, akik
egyetlen vallásnak sem hívei. A valláserkölcsi nevelés az illetô vallás ta-
naiból következô értékrend és az annak megfelelô emberi magatartás
közvetítése – ezért és ennyiben „elkötelezett” az iskola. A vallás vagy
más lelkiismereti meggyôzôdés szabadságának joga, valamint a mûve-
lôdéshez való jog mint alkotmányos alapjogok önmagukban is kellô-
képpen megalapozzák a plurális iskolarendszer létesítésének szükséges-
ségét.
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10/1993. (II. 27.) AB HATÁROZAT

VASÁRNAPI PIHENÔNAP

Az indítvány

1. Az indítványozók kérték az Alkotmánybíróságot, mondja ki az
Mt. több rendelkezésének alkotmányellenességét és semmisítse meg
azokat. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az Mt. 125. § (2) bekezdése a vallási eredetû ünnepek közül mun-
kaszüneti nappá nyilvánítja húsvéthétfôt, pünkösdhétfôt és december
25–26-át: karácsonyt. A 125. § (4) bekezdése szerint a munkaidô beosz-
tásának a munkaszüneti napok miatt indokolt változtatását a munkaü-
gyi miniszter évenként szabályozza, ennek során azonban vasárnap nem
nyilvánítható munkanappá.

3. Az indítványozók a vallásos magyarországi zsidóság képviselôiként
sérelmezték, hogy az új Mt. a munkaügyi minisztert hatalmazza fel a
munkaidô beosztásának a munkaszüneti napok miatt indokolt megvál-
toztatására, e változtatás során azonban vasárnap nem nyilvánítható
munkanappá. Az a szabályozás, hogy a munkaügyi miniszter a szomba-
tot bármikor munkanappá nyilváníthatja, súlyosan sérti a vallásos zsi-
dóság érdekeit, és az állampolgári egyenlôség elve sérelmet szenved.
A beadvány szerint az állampolgári egyenlôséget sérti, hogy a szabályo-
zás nem biztosít lehetôséget a zsidó vallás legnagyobb ünnepeinek mun-
kaszüneti nappá nyilvánítására.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az állam egyik al-
kotmányos kötelezettsége, hogy nem részesíthet egyetlen vallást kizáró-
lagosan kivételezett elbánásban. Az Mt. alapvetôen olyan ünnepeket
nyilvánít munkaszüneti nappá, amelyeket a társadalom túlnyomó része
– vallási meggyôzôdésétôl függetlenül – ünnepnek tart, hozzájuk csalá-
di és népszokások kötôdnek. Az, hogy az állam munkaszüneti nappá
nyilvánítja némelyiket, nem azok vallási tartalmának szól, hanem a tár-
sadalom elvárásain és gazdaságossági megfontolásokon alapul. A bead-
ványban említett két legnagyobb zsidó ünnephez hasonló társadalmi ha-
gyomány nem kötôdik. A másik vizsgálandó alkotmányos szempont,
hogy a szabályozás nem gátolja-e meg valamely vallás híveit hitük sza-
bad gyakorlásában. Az Mt. kedvezô változást tartalmaz e tekintetben,
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mert olyan garanciális szabályokat alakított ki, melyek lehetôvé teszik a
munkavállalók számára vallásuk szabad gyakorlását. A hatályos magyar
szabályozás ellen egyik szempontból sem emelhetô alkotmányos aggály.

5. Az AB megállapította azt is, hogy a hatályos szabályozás nem sérti
az állampolgári egyenlôség elvét azzal, hogy diszkriminálna az egyes
vallások és azok hívei között, mert a heti pihenônap megállapítása a
munkáltatók és munkavállalók megállapodásának tárgya. E megállapo-
dás hiányában is a munkáltató és nem az állam jogosult a munkaidô-be-
osztás meghatározására. A törvény a vasárnapi pihenônapot biztosítja a
dolgozók számára, de azt az állam nem írja elô kötelezôen. A munkaü-
gyi miniszter pedig az ünnepek körüli munkaidô-beosztás megváltozta-
tására korlátozott jogosítványokkal rendelkezik a társadalmi elvárások
és a gazdaságossági szempontok által kellôen indokolt esetben.

8/1993. (II. 27.) AB HATÁROZAT

EGYHÁZALAPÍTÁS

Az indítvány

1. Az indítványozók kérték az Alkotmánybíróságot, mondja ki az Lv.
egyik rendelkezésének alkotmányellenességét és semmisítse azt meg.
Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az Lv. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint az egyház nyilvántartás-
ba vételének egyik feltétele, hogy „az egyházat legalább száz természe-
tes személy megalapította”.

3. Az indítvány szerint ez a feltétel ellenkezik az alkotmány 60. §-ának
az együttes vallásgyakorlást biztosító (2) bekezdésével, illetve az állam és
az egyház szétválasztását kimondó (3) bekezdésével. Az indítvány szerint
ugyanis az egyház taglétszámának vizsgálata nem tartozhat az államra; a
jogi személyiség elnyeréséhez nem támaszthat különös feltételeket. A száz
hívônél kisebb létszámú vallási közösségek tagjai e feltétel miatt nem élhet-
nek a közösségi vallásgyakorlásnak az Lv.-ben biztosított módjaival, illet-
ve állandóan hátrányba kerülnek a nagy, bejegyzett egyházakkal szemben.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az együttes – vagy
az Lv. szóhasználata szerint „közösségi” – vallásgyakorlás szabadsága
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nincs kötve semmilyen szervezeti formához. A másokkal együttesen
végzett vallásgyakorlásnak az alkotmány 60. § (2) bekezdésében bizto-
sított joga mindenkit megillet arra való tekintet nélkül, hogy az együt-
tes vallásgyakorlás jogilag szabályozott szervezeti keretek között vagy
anélkül történik-e, illetve hogy milyen szervezeti formában folyik. Az
Lv. megfelel ennek a követelménynek. A lelkiismereti és vallásszabad-
ság alapvetô alkotmányos jogának részletezéseként az Lv. I. fejezetében
meghatározott egyes jogok mindenkit megilletnek. Az Lv. 6. és 7. §-
ában külön kiemelt, közösségi vallásgyakorláshoz fûzôdô jogokat – az
indítvány állításával ellentétben – nem csakis valamely egyház tagjai
gyakorolhatják, hanem mindenki, aki valamely vallási közösségben
részt kíván venni.

5. A hatályos jog szerinti egységes szabályozásból nem következik,
hogy bármely – az egyesülési törvény hatálya alá tartozó – „társadalmi
szervezet”, illetve az egyesülési jogon vagy más alkotmányos jogon ala-
puló egyéb szervezet vonatkozásában eltérô szabályozás alkotmányosan
ne lenne lehetséges. Alkotmányossági kérdést csupán az vetne fel, ha
összehasonlítható szervezetek közül a törvényhozó egyesek számára
megadná a jogi személlyé válás vagy egy adott szervezeti forma alapítá-
sának lehetôségét, míg másokat önkényesen kizárna ebbôl vagy arány-
talanul nehézzé tenné számukra e jogállás megszerzését. Az állam mind
az egyesülési jog, mind más alkotmányos jogok alapján létrejött szerve-
zetek és közösségek jogi személlyé válásának feltételeit az illetô szerve-
zet vagy közösség sajátosságainak megfelelôen eltérôen is szabályozhat-
ja. A vallási közösségek belátásuk szerint igénybe vehetik a tevékenysé-
gükkel összeegyeztethetô jogi szervezeti formák bármelyikét, de erre
nem kötelesek.

6. Az egyház a hatályos jogban az a szervezeti forma, amely tekintet-
tel van a közösségi vallásgyakorlás történelmileg kialakult sajátossága-
ira, s lehetôvé teszi, hogy a vallási közösségek e sajátos minôségükben
illeszkedjenek a jogrendbe. Az Lv. 8. §-a szerint az azonos hitelvet kö-
vetôk vallásuk gyakorlása céljából létrehozott, önkormányzattal ren-
delkezô vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban
együtt: egyház) hozhatnak létre. Egyház minden olyan vallási tevé-
kenység végzése céljából alapítható, amely az alkotmánnyal nem ellen-
tétes és nem ütközik törvénybe. Az egyház jogállásának elnyeréséhez
azonban az Lv. azt a feltételt szabja, hogy – eltérôen a társadalmi szer-
vezet alapításától, amihez tíz tag szükséges – az egyházat legalább száz
természetes személy megalapította. Ez a feltétel az AB szerint nem sér-
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ti az ezt az alapítói létszámot el nem érô vallási közösségek együttes
vallásgyakorláshoz való jogát. Az egyház alapításához szükséges lega-
lább száz személy elôírásával az Lv. a hagyományos, nagy létszámú egy-
ház fogalmának és a kisebb vallási közösségek egyházkénti elismerésé-
nek egyaránt eleget kívánt tenni. E szabályozás ellen alkotmányos ki-
fogás nem emelhetô.

18/1994. (III. 31.) AB HATÁROZAT

KÖZOKTATÁS ÉS AZ ÁLLAM SEMLEGESSÉGE

Az indítvány

1. Az indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kot.) 81. § (1) be-
kezdés a) pontjában, valamint a 125. § (1) bekezdésében foglalt rendel-
kezések alkotmányellenességét állapítsa meg. Az ügy elôadó bírája
Lábady Tamás volt.

2. A Kot. 81. §-a értelmében ha a nevelési-oktatási intézményt nem
helyi önkormányzat vagy állami szerv tartja fenn, a nevelési-oktatási in-
tézmény vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény-
ként is mûködhet. A törvény 125. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy a
Kot. hatálybalépését követôen öt tanévig, illetve öt nevelési évig tovább
mûködtethetô a helyi önkormányzat vagy állami szerv által fenntartott,
e törvény hatálybalépése elôtt létrehozott világnézetileg elkötelezett ne-
velési-oktatási intézmény.

3. Az indítványozó véleménye szerint a Kot. fenti rendelkezései
azért alkotmányellenesek, mert a világnézet alapján hátrányos megkü-
lönböztetést alkalmaznak: nem teszik lehetôvé az állam vagy az ön-
kormányzatok számára világnézetileg elkötelezett iskola alapítását, il-
letôleg a Kot. hatálybalépését követô öt éven túl ilyen iskola fenntar-
tását. Ezzel szemben – az indítványozó véleménye szerint – a Kot. 4. §
(5) bekezdése lehetôségként megengedi, hogy az állam vagy az önkor-
mányzat nem semleges, azaz elkötelezett oktatási intézményt is ala-
pítson. Szerinte ez az ellentmondás abból ered, hogy a Kot. értelmezô
rendelkezései nem határozzák meg a különbözô iskolatípusok fogal-
mát.

utólagos 

normakontroll

a jogszabály

az indítvány 

tartalma

300 / LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 300



A határozat

4. Az állampolgárok tanuláshoz való jogát az állam intézményfenntartói
kötelezettsége alapozza meg, melynek keretében az államnak mindenki szá-
mára – hátrányos megkülönböztetés nélkül – biztosítania kell az e jog gya-
korlását lehetôvé tevô szervezeti és jogszabályi feltételeket. A tanuláshoz va-
ló jog azonban nem jelenti azt, hogy az állam a tanulásban való részvételt
köteles volna mindenki számára az oktatás minden szintjén és valamennyi
világnézet keretében állami vagy önkormányzati iskolákban, egyéb oktatá-
si intézményekben garantálni. Az állam kötelezettsége tehát egyfelôl, hogy
az alkotmány 70/F. §-ában biztosított jogosultság gyakorolhatósága érdeké-
ben a nem állami vagy önkormányzati oktatási intézmények létrejöttének
és mûködtetésének jogszabályi feltételeit is megteremtse, mégpedig az ál-
lami és önkormányzati intézményekkel azonos feltételek szerint, másfelôl az
ilyen intézményeknek – ha megalakultak – olyan mértékû anyagi támoga-
tást köteles nyújtani, amilyen arányban ezek az intézmények állami, illetve
önkormányzati feladatokat vállalnak át [Kot. 4. § (5) és (6) bekezdés].

5. A testület határozatában hivatkozott a 4/1993. (II. 12.) AB határozat-
ra, amelyben részletesen kifejtette álláspontját az állam semlegessége és
a vallásszabadsághoz való jog összefüggésérôl és alkotmányos értelmérôl.
Eszerint az államnak vallási kérdésekben semlegesnek kell lennie. Az AB
rámutatott arra, hogy a jelenlegi – átmeneti – helyzetben az úgynevezett
állami és egyházi iskolák alkotmányosan kívánatos szervezeti elkülöníté-
se még nem valósult meg mindenütt. A cél a teljes szervezeti elkülöní-
tés, átmeneti megoldásokkal azonban idôlegesen számolni kell. Így eb-
ben az átmeneti helyzetben elôfordulhat az is, hogy az állam vagy a he-
lyi önkormányzat az általa fenntartott oktatási intézményben vallásilag
elkötelezett nevelést engedélyez, amely esetre nyilvánvalóan nem vonat-
kozik az állami iskola vallási semlegességének követelménye. Ezekkel az
alkotmányos indokokkal teljesen konform a Kot. támadott rendelkezése,
ezért az AB az indítványt elutasította.

Párhuzamos indokolás

6. Zlinszky János alkotmánybíró úgy véli, hogy a társadalomban ta-
pasztalható nagyfokú tájékozatlanság és bizonytalanság miatt az alkot-
mányos jogok védelme a javaslat részletezôbb megválaszolását igényel-
te volna. A Kot. által érintett alkotmányos alapjog a mûvelôdéshez va-
ló jog, a neveléshez való jog, ezzel kapcsolatban a világnézeti szabadság
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és a tanítás szabadsága. A mûvelôdéshez való jog egyrészt az érvényesü-
lésben való esélyegyenlôséget és a foglalkozás megválasztásának minél
teljesebb szabadságát hivatott biztosítani, és ebben a vonatkozásában ál-
lami kötelezettség áll szemben állampolgári szabadsággal. Másrészt a
mûvelôdéshez való jog bizonyos szintig a demokratikus jogállam mû-
ködésének biztosítéka is. A jogállamiság és a közélet demokratizmusa
nem valósulhat meg, ha az állampolgárok politikai jogokkal rendelke-
zô (nagykorú) része nem képes a jogai gyakorlásához szükséges informá-
ciók megszerzésére, megértésére és értékelésére. Az állampolgárokat ké-
pessé és alkalmassá kell tenni a politikai célok megválasztására és támo-
gatására, politikai jogaik gyakorlására, képviselôik megválasztására és
ellenôrzésére, egyszóval a közéletben való részvételre. Ehhez szükség
van alapfokú mûveltségre. Az állam a szülôk jogát gyermekük nevelé-
sére csak akkor és annyiban korlátozhatja, ha és amennyiben az más al-
kotmányos alapjog érdekében szükséges és arányos, s a neveléshez való
jog lényegét nem érintheti a korlátozás. Az államnak a szülôi választás
jogi lehetôségét meg kell teremtenie, ehhez pedig a szülôket valódi vá-
lasztási helyzetbe kell juttatnia. Elsôsorban szükséges volna a szülôk
igényeinek pontos felmérése. Megoldás csak az lenne, ha minden sem-
leges iskolát igénylô gyermek számára semleges, minden elkötelezett is-
kolát igénylô gyermek számára elkötelezett oktatás volna biztosítható,
a közömbös gyermekek számára pedig valamelyik típus ugyancsak biz-
tosít helyet. Állami adminisztratív szempontok nem gátolhatják a szü-
lôk alkotmányos választási lehetôségét.

46/1994. (X. 21.) AB HATÁROZAT

HADKÖTELEZETTSÉG, JOGEGYENLÔSÉG ÉS A LELKIISMERETI SZABADSÁG

Az indítvány

1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa
meg a honvédelemrôl szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban
Hvt.) egyes rendelkezései alkotmányellenességét és semmisítse meg
azokat. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. A Hvt. 1. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság honvédelmi
képességeinek fenntartásában a nemzetgazdaság és a fegyveres erôk mel-
lett a polgároknak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és
áldozatkészségére épít. Az 57. § (5) és (6) bekezdései meghatározzák,
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hogy a katona nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek szervezô-
dési célja, tevékenysége a fegyveres erôk törvényben meghatározott fel-
adataival ellentétes, illetve a szolgálat idôtartamára köteles felfüggesz-
teni tagsági viszonyát. A 92. § (2) bekezdése alapján a fegyver nélküli
katonai szolgálat, valamint a polgári szolgálat – lelkiismereti okból kért
– engedély alapján teljesíthetô, az engedélyezés szabályait a 115–120.
§-ok tartalmazzák.

3. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések az-
zal, hogy a honvédelmi képesség fenntartása érdekében az elszántságot, el-
kötelezettséget és áldozatkészséget, végsô esetben az élet feláldozását is
megkövetelik a polgártól, sértik az alkotmány 8. § (1) és (4) bekezdé-
sét, az 54. § (1) bekezdését, a 60. § (1) és (2) bekezdését, valamint a 70/H.
§ (2) bekezdését. Az indítványozó szerint ellentétes az alkotmány 61. §
(1) bekezdésével, a 63. § (1) bekezdésével, továbbá a 70/A. § (1) és (2)
bekezdésével az, hogy a törvény korlátozza a katonák egyesülési szabad-
ságát szabadidejükben. Az indítványozók egyike az alkotmány 60. §-
ába foglalt lelkiismereti szabadság sérelmét látja abban, hogy a törvényi
szabályozás mind a fegyver nélküli katonai, mind pedig a polgári szol-
gálat teljesítését engedélyhez köti. Az indítványozók egyike azt is kifo-
gásolta, hogy a fegyver nélküli katonai és polgári honvédelmi szolgálat
kizárólag lelkiismereti okból engedélyezhetô, illetve az engedély kiadá-
sa megtagadható, ha a kérelmet nem lelkiismereti okra hivatkozva ter-
jesztették elô. A 117. § az indítványozó szerint nincs tekintettel a lel-
kiismereti, vallási meggyôzôdés esetleges változására, sérti az alkot-
mány 60. §-ának (1) és (2) bekezdését.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy amikor az állam a
honvédelmi kötelezettség keretében végsô esetben az élete feláldozását
is megköveteli a fegyveres szolgálatot végzô katonától, nem az élettôl és
az emberi méltóságtól való állam általi, bizonyosan bekövetkezô meg-
fosztásról van szó. Az eskü szövegében az élet feláldozásának kockázatát
vállalja a katona. A hadsereg alkotmányos felhasználása esetén erre csak-
is idegen hatalom fegyveres támadása esetén vagy az alkotmány 40/B. §
(2) bekezdésében meghatározott fegyveresen vagy felfegyverkezve elkö-
vetett erôszakos cselekmények elhárításában való közremûködés során
kerülhet sor. A fegyveres harcban életét kockáztató katona alkotmányos
kötelezettség teljesítése során kerül a fenti helyzetbe. Az alkotmány
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azonban lehetôvé teszi, hogy azok, akik az emberi élet sérthetetlenségét
felfüggesztô rendkívüli helyzetben való részvételt nem tudják összee-
gyeztetni lelkiismeretükkel, ne teljesítsenek fegyveres katonai szolgála-
tot. Ôk a kifogásolt esküt sem tehetik le. A fentiek alapján a katonai es-
kü szövege nem ütközik az alkotmány 54. § (1) bekezdésébe.

5. A testület rámutat, hogy a fegyveres erôknek a Hvt. 22. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladataival ellentétes célú szervezetek nem
szükségképpen olyanok, amelyek az alkotmányba vagy az Et. 2. §-ába
ütköznének és törvényesen nem lennének létrehozhatók. Ezért annak el-
döntésére, hogy a katonának egy adott szervezethez való csatlakozására
vagy abban végzett tevékenységére jogszerûen alkalmazzák-e a Hvt. ti-
lalmát, az alkotmány 70/K. §-a alapján bírói utat kell biztosítani.

6. Az AB leszögezi: önmagában abból a ténybôl, hogy az alkotmány
70/H. § (2) bekezdése a fegyver nélküli szolgálatot és a polgári szolgá-
latot a fegyveres szolgálat mellett az általános honvédelmi kötelezettség
teljesítése módozataiként említi, nem következik kényszerítôen az ala-
nyi jogon történô választhatóságuk. E szolgálatok konkrét kialakításá-
nál egyaránt tekintetbe kell venni a honvédelmi kötelezettséggel terhel-
tek lelkiismereti szabadságát, de ugyanígy az állam kötelezettségét a
hon védelmének biztosítására. A védelmi képesség fenntartása a lelkiis-
mereti szabadságot biztosító alkotmányos rend fennmaradásának is fel-
tétele. Figyelembe kell venni továbbá azt, hogy az egyenlô elbánásnak a
honvédelmi kötelezettséggel járó terhek tekintetében is érvényesülnie
kell. A fegyver nélküli katonai szolgálatot vállalók lelkiismereti konf-
liktusa sokkal kisebb, mint a csak polgári szolgálatra hajlandóké: az
elôbbiek csak a közvetlen, saját kezû fegyverhasználatot érzik lelkiisme-
retükkel összeegyeztethetetlennek, de a fegyverek használatához való
közvetlen segítségnyújtást nem; ezzel szemben a polgári szolgálatot vál-
lalók lelkiismeretével mindenfajta katonai szolgálat összeegyeztethetet-
len. A fentiek alapján az indítványt az AB elutasította.

7. A testület megállapította, hogy bár a Hvt. valóban nem tartalmazza a
lelkiismeret legális definícióját, ugyanakkor ennek tartalma tekintetében
a jogalkalmazást eligazíthatja az AB eddigi joggyakorlata. Az abortuszról
szóló 64/1991. (XII. 17.) AB határozat a lelkiismereti szabadságot a sze-
mélyiség integritásához való jogként értelmezte: „az állam senkit nem
kényszeríthet olyan helyzetbe, amely meghasonlásba vinné önmagával.”
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérôl szóló tör-
vény alkotmányossági felülvizsgálata kapcsán született 4/1993. (II. 12.)
AB határozatban pedig az áll, hogy „a lelkiismereti meggyôzôdés, s ezen
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belül adott esetben a vallás az emberi minôség része, szabadságuk a sze-
mélyiség szabad kibontakozásához való jog érvényesülésének feltétele”.
A lelkiismeret fogalmának ez az értelmezése lehetôvé teszi, hogy a hadkö-
teles minden olyan indokra hivatkozhasson fegyver nélküli katonai vagy
polgári szolgálat kérelmezésekor, amely összefüggésbe hozható a szemé-
lyiségét meghatározó valamely lényeges meggyôzôdéssel, legyen az vallá-
si, erkölcsi vagy egyéb természetû. Az alkotmányellenességet állító indít-
ványok megalapozatlanok, így azokat az AB elutasította.

8. A polgári szolgálat bevezetésének indoka a lelkiismereti szabadság biz-
tosítása, nevezetesen a fegyveres honvédelmi kötelezettséggel való ellen-
tét feloldása. Ennek megfelelôen a részletes szabályozásnak is biztosítania
kell a honvédelmi kötelezettséggel való egyeztetés keretei között, hogy a
személyiség fejlôdésében bekövetkezett változások, adott esetben gyöke-
res fordulatok se vezessenek a lelkiismereti szabadság sérelméhez. Ugyan-
akkor a honvédelmi kötelezettség teljesítéséhez fûzôdô érdek miatt nem
alkotmányellenes a kérelmek benyújtásának idôbeli korlátozása. A szolgá-
lati kötelezettség teljesítéséhez, fegyelmezett végrehajtásához fûzôdô ér-
dek a polgári szolgálat teljesítésére engedélyt kapott hadköteles esetében
is kielégítôen indokolja, hogy az engedély megadása után szolgálati ide-
jét töltse le, s ne kérje át magát fegyveres szolgálatra. Ez a szabály arányos
korlátozása a lelkiismereti szabadságnak. Aki a polgári szolgálat törvény-
ben meghatározott idôtartamát letöltötte, teljesítette hadkötelezettségét.
A Hvt. a honvédelmi, azon belül a szolgálati kötelezettségeket szabályoz-
za s egyezteti össze adott esetben a lelkiismereti szabadság érvényesülésé-
vel. A polgári szolgálatot letöltött, már nem hadköteles személynél a hon-
védelmi kötelezettség és a lelkiismereti szabadság egyeztetésének alkot-
mányossága nem is vethetô fel; a Hvt. 117. §-a ugyanis értelemszerûen
nem arra – a Hvt.-ben egyébként sem szabályozott – kérdésre vonatkozik,
hogy nem hadköteles személynek joga van-e katonai szolgálat teljesítésé-
re. Mindezek miatt az AB az indítványt elutasította.

970/B/1994. AB HATÁROZAT

TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT

Az indítvány

1. Az indítványozók kérték az Alkotmánybíróságot, mondja ki a tábo-
ri lelkészi szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továb-
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biakban Rendelet) egyes rendelkezései alkotmányellenességét. Az ügy
elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. A Rendelet 2. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szolgálat
katolikus, református, evangélikus és zsidó lelkészekbôl áll. A 7. § a
szolgálat szervezetére és helyzetére vonatkozó elôírásokat tartalmaz, így
többek között azt, hogy a szolgálat a Honvédelmi Minisztériumnak
közvetlenül alárendelten mûködô egységes szervezet. Leírja továbbá,
hogy milyen ágakra tagozódik a szolgálat, melyik katonai egységben ki
viselhet lelkészi feladatokat. A 8–13. §-ok a tábori lelkész személyére és
feladataira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

3. Az indítványozó szerint a Rendelet 2. § (2) bekezdése sérti az alkot-
mány 70/A. §-át, mert hátrányos megkülönböztetést tesz a bejegyzett
egyházak és felekezetek között a tábori lelkészi szolgálathoz tartozás és
ezen keresztül az egyházi tevékenység gyakorlása tekintetében. Állás-
pontja szerint már a Rendelet preambuluma is egyfajta diszkriminációt
„sugall” a „történelmiként” megjelölt egyház fogalmával, a 2. § (2) be-
kezdése pedig egyértelmûen megvalósítja azzal, hogy taxatíve felsorolja
azokat a kivételezett egyházakat, amelyek lelkészeibôl a szolgálat léte-
sül. A támadott rendelkezés kizárja az egyéb bejegyzett egyházakat és
felekezeteket a szolgálatban való részvételbôl, és ezáltal annak lehetôsé-
gétôl is megfosztja azokat, hogy a négy egyházéval azonos feltételekkel
– intézményes keretek között – fejthessék ki egyházi tevékenységüket a
hívô katonák körében. A Rendeletnek a szolgálat szervezetére és a tábo-
ri lelkészre vonatkozó kifogásolt elôírásait azért tartják alkotmányelle-
nesnek az indítványozók, mert sértik az alkotmánynak az egyház és az
állam elválasztása elvét és tényét megállapító 60. § (3) bekezdését. Az
indítvány szerint e kifogásolt rendelkezések alapján a szolgálat olyan
szervezet, amely teljes mértékben beépül a hadsereg mint állami szerve-
zet hierarchikus rendjébe. A szolgálat a Honvédelmi Minisztérium köz-
vetlen irányítása alatt áll, tagjai, a tábori lelkészek pedig szolgálati vi-
szonyban állnak a hadsereggel.

A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy az alkotmány,
valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján a Rendelet
szerinti szolgálat létesítésére az államnak nem áll fenn kötelezettsége, és
arra az egyházaknak és a szolgálatot teljesítô katonáknak sincs alanyi jo-
gosultságuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam nem alkothat e
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tárgykörre vonatkozó, a vallás gyakorlását elôsegítô szabályozást. A Ren-
delet kifogásolt rendelkezésében meghatározott szolgálat a Rendelet
preambulumában jelzett „történelmi” egyházakkal és vallásfelekezetek-
kel kötött megállapodásokon alapul. A Rendelet szerint a szolgálat az
érintett egyházak és egyházi személyek egyetértésével és közremûködé-
sével létesült és mûködik. Ilyen megállapodás hiányában a szolgálat
Rendeletnek megfelelô létrehozása sértené az egyház és az állam elválasz-
tásának az alkotmány 60. § (3) bekezdésében deklarált elvét. Az AB az
állam és a négy egyház között a vizsgált tárgykörben létrejött megálla-
podások áttekintése alapján megállapította, hogy a Rendeletbe foglalt,
a szolgálat létesítésére, jogállására és mûködésére vonatkozó szabályozás
azokkal – csekély, nem lényeges eltérések mellett – megegyezik. A „tör-
ténelmi” egyházak csoportjának megjelölése az egyházak létrejöttének
valóságos hazai történetiségére utaló kifejezés. Ezért e megjelölés önma-
gában nem valósít meg az alkotmányban tiltott diszkriminációt.

5. A szolgálat mint különálló egységes szervezet hierarchikusan nem
kapcsolódik a Magyar Honvédség és Határôrség szervezetéhez. A Ren-
delet 5. §-a félreérthetetlen egyértelmûséggel állapítja meg a szolgálat
tagjai által gyakorlandó lelkészi tevékenység helyzetét és önállóságát.
E rendelkezés szerint a szolgálat tagjának lelkészi tevékenysége kizáró-
lag egyházi irányítás, felügyelet alatt áll. A Magyar Honvédség és a
Határôrség parancsnokai a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést
nem hozhatnak, a mûködésre vonatkozó intézkedést – a szolgálati
renddel való összhang biztosításának kivételével – nem tehetnek. A
szolgálat különállását támasztja alá az is, hogy a lelkészek más kato-
náknak nem szolgálati elöljárói, ezért számukra sem parancsot, sem
utasítást nem adhatnak, továbbá az a rendelkezés, amely szerint a tábo-
ri lelkész és a katonai szervezet parancsnoka a katonai szervezet és a
szolgálat feladatainak zavartalan megvalósítása érdekében együttmû-
ködik. A Rendelet 7. §-ának (6) bekezdése alapján a szervezeti és mû-
ködési szabályzatot a honvédelmi miniszter az egyházi elöljárók egyet-
értésével hagyja jóvá, ami ugyancsak eltér az indítványozó által vélel-
mezett szervezeti irányítástól, illetve összefonódástól. Tehát az egyhá-
zak a szolgálat létesítése által nem avatkozhatnak be a fegyveres erôk-
nek mint állami szervezetnek a tevékenységébe, nem zavarhatják annak
mûködését, a fegyveres erôk pedig nem avatkozhatnak hitéleti kérdé-
sekbe és a vallási tevékenységbe.

6. A Rendelet különbözô rendelkezéseinek összefüggô, együttes alkot-
mányossági vizsgálatából kitûnik, hogy a Honvédelmi Minisztérium és
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a szolgálat közötti viszony összetevôi között nem található meg sem a
szolgálat mûködésének tartalmát befolyásoló vagy meghatározó elvi irá-
nyítás jogosultsága, sem a szervezeti alárendeltség jellegzetes összetevô-
je, az eseti közvetlen utasítási jog. Mindez azt jelenti, hogy a Rendelet
7. § (1) bekezdésébe foglalt, „a Honvédelmi Minisztériumnak közvetle-
nül alárendelten mûködô” szövegrész nem fejezi ki a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a szolgálat közötti viszony valóságos tartalmát és jellegét.
E megállapítást támasztja alá a Rendelet 14. §-a is, amely szerint „a
Szolgálat felállításának és mûködésének költségeit a Honvédelmi Mi-
nisztérium – a Határôrség vonatkozásában a Belügyminisztérium – az
igénybevétel arányában viseli”.

22/1997. (IV. 25.) AB HATÁROZAT

EGYHÁZI ISKOLÁK FINANSZÍROZÁSA

Az indítvány

1. Az indítványozók kérték az Alkotmánybíróságot, állapítsa meg a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kot.)
egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességét. Az ügy elôadó bírája
Ádám Antal volt.

2. A Kot. 4. § (6) bekezdése meghatározza, hogy az állam a nem ál-
lami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója ré-
szére költségvetési támogatást nyújt. Kiegészítô támogatást is kaphat az
intézmény, ha állami vagy helyi önkormányzati feladatot lát el. A 17. §
(1) bekezdése kimondja, ki és milyen feltételekkel lehet nevelési-okta-
tási intézményben pedagógus, l. pontja pedig elôírja, hogy a tanórán kí-
vüli foglalkozás megtartásához a foglalkozás tartalmi követelményeihez
igazodó képzettség kell.

3. Az indítványozók véleménye szerint a kiegészítô támogatásra vo-
natkozó rendelkezés mérlegelési jogot biztosít, melynek gyakorlására
nézve semmilyen feltételt nem állapít meg, ezáltal lehetôséget ad ön-
kényes, a jogegyenlôséget és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát
sértô eljárások megvalósítására. Szerintük a 17. § fenti rendelkezése
kizárja felsôfokú végzettséggel nem rendelkezô hitoktatók oktatásban
való részvételét, sértve ezzel az alkotmány vallásszabadságot megálla-
pító 60. §-át.
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A határozat

4. Az AB az indítvány elbírálásakor kifejtette, hogy a Kot. vizsgált ren-
delkezése alapján a nem állami intézmények új alapokra helyezett támo-
gatási rendszere az ilyen intézmények részére az önkormányzatokéival
azonos, alanyi jogon járó normatív költségvetési támogatást biztosít. Ez
a rendelkezés csak a közoktatási megállapodás megkötése esetén tesz le-
hetôvé az átvállalt feladatok alapján megítélt kiegészítô anyagi támoga-
tást, melynek révén az oktatás ingyenessé válik. A kiegészítô támogatás
odaítélése ezáltal az önkormányzat vagy a mûvelôdési és közoktatási mi-
niszter mérlegelési jogkörébe tartozik. Az AB megállapítja, hogy az ál-
lamot csak a semleges iskola létesítésének és fenntartásának kötelezett-
sége terheli. Nem állapítható meg az, hogy az államnak mindenki szá-
mára a választása szerinti iskolában kell ingyenes oktatást biztosítania.
A határozat rendelkezô részében foglaltak szerint alkotmányos követel-
mény, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat az egyházi jogi szemé-
lyek által fenntartott közoktatási intézmények mûködéséhez a hasonló
állami és önkormányzati intézményekével azonos mértékû költségveté-
si támogatáson kívül olyan arányú kiegészítô anyagi támogatást nyújt-
son, amilyen arányban ezek az intézmények állami vagy önkormányza-
ti feladatokat vállaltak át. Ez az alkotmányos követelmény a Kot. e ren-
delkezésének hatálybalépésére visszamenô hatályú.

5. A Kot. kifogásolt rendelkezése – az indítványban foglaltaktól elté-
rôen – nem értelmezhetô úgy, hogy az kizárja a felsôfokú végzettséggel
nem rendelkezô hitoktatók oktatásban való részvételét. Mivel a hitok-
tatót nem a közoktatási intézmény, hanem az egyházi jogi személy al-
kalmazza és nem pedagógus munkakörben, ezért a hitoktatóra a Kot.
17. §-ában az iskolai végzettségre megállapított szabályok nem vonat-
kozhatnak.
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7. ELJÁRÁSJOGOK

32/1990. (XII. 22.) AB HATÁROZAT

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN

Az indítvány

1. Az indítványozó a 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet (a továbbiak-
ban Rendelet) alkotmányossági felülvizsgálatát, konkrét esetben törté-
nô alkalmazhatatlanságának kinyilvánítását, valamint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítását kérte az Alkotmánybí-
róságtól. Az ügy elôadó bírája Zlinszky János volt.

2. A Rendelet meghatározza azoknak az államigazgatási határozatok-
nak a körét, amelyeknél lehetôség van bíróság általi felülvizsgálatra. Az
e körön kívül esô határozatok esetében nincs lehetôség bíróság elôtti fe-
lülvizsgálatra.

3. Az indítványozónak közigazgatási határozat ellen a helyi bírósághoz
benyújtott felülvizsgálati kérelmét a bíróság elutasította, hivatkozva a
Rendeletre, amelyben a felülvizsgálandó határozat nem szerepelt. Az in-
dítvány szerint a Rendelet által felállított taxatív lista ellentétes az al-
kotmány 50. §-ával, amely a közigazgatási határozatok bírósági ellenôr-
zésérôl rendelkezik.

A határozat

4. A Rendelet hatálybalépésekor megfelelt az alkotmány rendelkezése-
inek, és csak az 1989-es alkotmánymódosítással vált alkotmányellenes-
sé, mivel az indítványban is említett 50. § általánossá tette a közigaz-
gatási határozatok bíróságok általi törvényességi ellenôrzését. Szintén
alkotmányellenes az Áe. 72. § (1) bekezdése, amely a jogalkotónak ad
felhatalmazást a Rendelet megalkotására, mivel az államigazgatási eljá-
rást – hasonlóan a büntetô- és a polgári eljárásokhoz – törvényi szinten
kell szabályozni.

Az alkotmány módosításával a vonatkozó jogszabályokat is módosí-
tani kellett volna. Ennek az elmaradása mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmánysértést idézett elô, és az AB a Rendelet és az Áe. novella ren-
delkezéseit megsemmisítette. A mulasztás pótlására a 1991. január 31-i
határidôt tûzte ki, figyelembe véve azt, hogy az Áe. ez irányú módosí-
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tása folyamatban volt. Az új szabályozás megalkotásáig az alkotmány
rendelkezései biztosították a jogot a bírósági felülvizsgálatra.*

5. Az indítványozó egy szükséglakás kirendelésével kapcsolatos konk-
rét ügyében kérte, hogy visszamenôlegesen is minôsítsék alkotmányel-
lenesnek a Rendelet szakaszait és a bíróság fellebbezést elutasító végzé-
sét. Az AB elismerte az indítványozónak a határozat felülvizsgálatához
szükséges „különösen fontos érdekét”, és a felülvizsgálat lehetôségét
megnyitotta a panaszos elôtt.

25/1991. (V. 18.) AB HATÁROZAT

VÉDELEMHEZ VALÓ JOG I.

Az indítvány

1. Az indítványozó az Igazságügyi Minisztériumban és a bíróságo-
kon az államtitok és a szolgálati titok védelmérôl és a katonai bíróságok
ügyviteli szabályzatáról szóló igazságügy-miniszteri utasítás egyes ren-
delkezéseinek utólagos normakontrollját kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az ügy elôadó bírája Szabó András volt.

2. A nem katonai bíróságok tekintetében irányadó 114/1973. (IK. 11.)
IM utasítás 1. számú melléklete 43. § (1) bekezdésének második mon-
data az iratbetekintés jogát a „szükséges körben és mértékben” engedé-
lyezi. A Be. szerint az iratbetekintési jog csak a nyomozás befejezéséig
korlátozható, azt követôen a védônek és a terheltnek már korlátlan joga
van az iratok megismerésére és áttanulmányozására. A kézbesítéssel kap-
csolatosan is megszorító intézkedéseket tartalmaz e rendelet 39. §-a. En-
nek alapján az államtitkot és a szolgálati titkot tartalmazó vádirat a ter-
helt részére csak a bíróság épületében kézbesíthetô, és a védô, illetve a
terhelt azokat csak tanulmányozhatja, de nem viheti magával. A tanul-
mányozásról jegyzôkönyv készül. A vádirat helyhez kötött áttekintése a
megismerést lehetôvé teszi ugyan, de a védelemre való felkészülést meg-
nehezíti. A határozat indokolásával kapcsolatban a 43. § eltér a Be. által
lefektetett teljes indokolási kötelezettségtôl. A titkos ügyiratkezelést
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(TÜK) igénylô ügyekben a szövegezésben csak utalni kell az okiratszám-
ra vagy a vonatkozó jegyzôkönyvrészletre, az indokolásban államtitok-
nak minôsülô adatok nem szerepelhetnek. 

Hasonló szabályokat foglal magába a katonai bíróságok ügyviteli sza-
bályzatáról szóló 109/1978. (IK. 11.) IM utasítás is. 73. §-ának (2) be-
kezdése tartalmazza az iratbetekintési jogra vonatkozó korlátozásokat, a
75. § határozza meg a vádirat kézbesítésének módját, míg a 68. § (1) be-
kezdése kimondja, hogy a TÜK ügyekben a határozat szövegezésében
csak a legszükségesebb esetben és mértékben szerepelhet szolgálati-, il-
letve államtitok. A katonai bíróságok ügyrendjére vonatkozó IM utasí-
tás azonban ezeken túlmenôen is tartalmaz az indítvány által érintett
rendelkezéseket. A 67. § szerint a titkos ügy tárgyalása alatt készült
jegyzeteket titkosítani kell, és azokat a készítôje nem tarthatja meg a
tárgyalási nap végeztével. A határozat kézbesítésével kapcsolatban a 68. §
(2) bekezdése elôírja, hogy az értesítésre jogosult személyeknek titkos
adatot nem tartalmazó határozatot kell küldeni. A Be. szerint viszont a
határozat teljes egészét meg kell küldeni (kötelezôen vagy kérelemre).

3. Az indítványozó a két utasítás ismertetett rendelkezéseinek alkot-
mányellenessé nyilvánítását és megsemmisítését kérte, mert azok sze-
rinte az alkotmány 57. § (3) bekezdésében szereplô védelemhez való jo-
got csorbítják. Az igazságügy-miniszter megkeresésre azt nyilatkozta,
hogy a megtámadott rendelkezések valóban nincsenek összhangban a
Be.-vel, és a koherencia megteremtésére irányuló kodifikáció az indít-
vány benyújtásakor már folyamatban volt.

A határozat

4. Az AB leszögezte, hogy az alkotmányban és a Be.-ben deklarált véde-
lemhez való jog az egész eljárásra vonatkozik és az eljárás alá vont személy
jogait foglalja össze (védôhöz való jog, az ügy megismeréséhez való jog, az
üggyel kapcsolatos álláspont kifejtéséhez való jog, az eljárással kapcsolatos
észrevételi és indítványtételi jog). A másik dimenziója a hatóságok azon
kötelezettsége, hogy a védelem ellátását lehetôvé tegyék. Az utasítások
említett részei ellentétesek a Be.-ben lefektetett szabályokkal, a törvényi
rendelkezéseket szûkítik, így korlátozzák a védelemhez való jogot.

5. Az AB elismerte az államtitok és a szolgálati titok védelméhez fûzô-
dô érdekeket. A testület azonban utalt arra, hogy a Be. a titokvédelem-
mel kapcsolatban csak a nyilvánosság elve alól engedett kivételt, ott is
csak az ítélet kihirdetése elôtti fázisig. Az utasítások alkotmánysértô
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voltát bizonyítva a testület hivatkozott az alkotmány 8. § (2) bekezdé-
sére, amely kimondja: az alapvetô jogokat és kötelezettségeket törvényi
szinten kell szabályozni, és lényeges tartalmuk nem korlátozható.

6. A határozat úgy rendelkezik, hogy a büntetôeljárás alatt felmerülô,
a felek jogait korlátozó titokvédelmi szabályokat törvényi szinten és ma-
gában a Be.-ben kell elhelyezni. Itt azonban arra is felhívja a figyelmet,
hogy nem önmagában a törvényi szint jelenti az alkotmányos szabályo-
zást, hanem ahogy azt a testület a 20/1990. (X. 4.) AB határozatban ki-
fejtette: az elérni kívánt cél és az alapjog korlátozása összhangban kell
legyen egymással. Tehát a formai alkotmányellenesség mellett a tartal-
mi alkotmányellenesség is megállapítható. A rendelkezéseket az AB
1991. december 31-i hatállyal semmisítette meg.

41/1991. (VII. 3.) AB HATÁROZAT

DEVIZAHATÓSÁGI ELJÁRÁS (JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG, AZ

ÁRTATLANSÁG VÉLELME)

Az indítvány

1. Az indítványozó a devizahatósági eljárásról szóló 6/1982. (II. 17.)
PM rendelet (a továbbiakban Rendelet) egyes részeinek utólagos nor-
makontrollját kérte az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája
Kilényi Géza volt.

2. Az Áe. 3. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a devizahatósági
eljárásokban az Áe. rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmaz-
ni, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ilyen, másként rendelkezô
jogszabály a Rendelet is. A 10. § az Áe. 27. §-ával szemben a nyilatko-
zattételt és az együttmûködést kötelezôvé teszi az ügyfelek részére.
A Rendelet 12. §-a az Áe. 41. §-ában biztosított iratbetekintési jogot és
a másolat készítésének jogát vonja meg. A 13. § az indokolási kötelezett-
ség alól oldja fel a hatóságokat, míg a 15. § a fellebbezést zárja ki devi-
zahatósági ügyekben. A fellebbezés helyett a pénzügyminiszterhez vagy
esetenként a MNB elnökéhez lehet fordulni felügyeleti panasszal.

3. Az indítványozó kérte a Rendeletnek a 2. pontban ismertetett
szakaszai alkotmányellenessé nyilvánítását és megsemmisítését, mert
szerinte ezek a rendelkezések az Áe.-ben biztosított jogoknál szûkeb-
ben határozzák meg az ügyfél jogait, és mindezt rendeleti szinten. Az
alkotmány 8. §-ára, tehát formai alkotmányellenességre hivatkozott.
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A határozat

4. Az alkotmány 57. § (5) bekezdése szerint mindenki jogorvoslattal él-
het a jogát vagy jogos érdekét sértô államigazgatási döntéssel szemben.
A Rendelet 12, 13. és 15. §-a a jogorvoslathoz való jogot közvetlenül és
közvetve is sérti, hiszen ha még biztosítaná is a fellebbezési jogot, az ira-
tok és a hatóság álláspontjának ismerete nélkül az csak formális marad-
hat. Ezért az AB alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette a fel-
lebbezést kizáró, valamint az iratbetekintést és az indokolást korlátozó
szakaszokat.

5. A nyilatkozattételt és együttmûködést kötelezôvé tévô szakasz az
alkotmány más rendelkezése miatt alkotmányellenes. A kötelezô vallo-
mástétel ahhoz vezethet, hogy az ügyfél önmagát is köteles lenne bûn-
cselekmény elkövetésével vádolni. Az önvád tilalma, ami a büntetôjog
egyik alapelve, az Áe. 27. §-ában is szerepel, és az alkotmány tág értel-
mezésével az összes eljárásjog alapelvévé emelhetô. Az elv alapja egyéb-
ként az alkotmányban is megjelenô ártatlanság vélelme [alkotmány 57. §
(2) bekezdés]. Emiatt a rendelkezés szintén alkotmányellenes.

6. Az AB megvizsgálta az Áe. 3. § (6) bekezdésében megjelenô, az
Áe. szubszidiaritását kimondó rendelkezést is. A hivatkozott szakasz al-
kotmánysértô, hiszen kivétel nélkül eltérést enged a törvény rendelke-
zéseitôl, mégpedig úgy, hogy az eltérést törvény vagy rendelet („jogsza-
bály”) is szabályozhatja, holott az alapvetô jogok még törvényben sem
korlátozhatók [alkotmány 8. § (2) bekezdés]. Ennek következtében az
Áe. e szakaszát is megsemmisítette az AB. A 6. § további bekezdéseivel
nem foglalkozott, mert azokat nem érintette az indítvány. A megsem-
misítés határideje mindkét esetben 1991. december 31. volt, figyelem-
be véve a jogbiztonsághoz fûzôdô társadalmi érdeket.

66/1991. (XII. 21.) AB HATÁROZAT

KÁRTALANÍTÁS A BÜNTETÔELJÁRÁSBAN

Az indítvány

1. Az indítványozó a (régi) Be. és a 13/1979. (VIII. 10.) IM rendelet (a
továbbiakban Rendelet) kártalanításra és visszatérítésre vonatkozó rendel-
kezéseinek alkotmányossági felülvizsgálatát és megsemmisítését kérte az
Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Tersztyánszky Ödön volt.
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2. A (régi) Be. támadott rendelkezései a 383–386. §-ok. A 383. és a
384. § részletesen ismerteti a kártérítés elôfeltételeit: abban az esetben,
ha a terhelt szabadságát alaptalanul korlátozták, részére kártalanítás jár,
kivéve ha a sérelem bekövetkeztéhez saját magatartása (szökés, hatóság
félrevezetése) hozzájárult. A 385. § az eljárás részletes szabályait fekteti
le. A kártalanításra vonatkozó igényt a sérelmet követô hat hónapon be-
lül lehet benyújtani az illetékes bíróságnál. A bíróság az elôfeltételek
megvizsgálása után az igényt az igazságügy-miniszterhez továbbítja,
aki – ha a kérelmet alaposnak találja – megítéli a kártérítést. A bírósá-
gi feladatokat a bírósági titkár is elláthatja. 

A visszatérítés során a terhelt részére visszajár az eljárás során alapta-
lanul elvont vagyoni érték (elkobzás, felszámított bûnügyi költség, le-
vonás a munkabérbôl stb. esetén természetben, vagy ha ez már nem le-
hetséges, pénzben. Errôl a (régi) Be. 386. §-a rendelkezik, amelyet a
Rendelet 9. §-a egészít ki, rendezve a pénzbeli visszatérítés részletes sza-
bályait, amirôl a bíróság felterjesztése esetén szintén az igazságügy-mi-
niszter dönt.

3. Az indítványozó a (régi) Be. és a Rendelet ismertetett szakaszainak
a megsemmisítést kérte, mert álláspontja szerint ezek a rendelkezések
alkotmányellenesen korlátozzák a szabadságuktól jogtalanul megfosz-
tottak kártérítését. Különösen sérelmezi a teljes reparáció hiányát azok-
ban az esetekben, amikor a jogtalan szabadságelvonás azért következett
be, mert az elkövetett cselekmény nem is volt bûncselekmény. Az in-
dítványozó szerint sérti a tulajdonhoz való jogot [alkotmány 13. § (1)
bekezdés], hogy a büntetôeljárás során elvont vagyon pénzbeli kárpót-
lásáról az igazságügy-miniszter hozza meg a végsô döntést, holott az a
bíróság feladata lenne.

Az AB alkotmányjogi panasznak értékelte az indítványozó azon ké-
relmét, hogy a sérelmes jogszabályokat visszamenôleges hatállyal sem-
misítsék meg az ügyében. Jelen esetben az indítványozó a visszatérített
összegek kamatait is követelte kártalanítási igényében, amit az igazság-
ügy-miniszter visszautasított.

A határozat

4. Az alkotmány 55. §-a és a Polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmányának 9. cikke is elôírja, hogy a törvénytelenül fogva
tartottak kártérítésre jogosultak. A fogva tartást akkor lehet törvényte-
lennek nevezni, ha az nem a jogszabályokban meghatározott okok alap-
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ján vagy az elôírt eljárás során történik meg. Ebben az esetben a Ptk. ál-
lamigazgatási jogkörben okozott kárra vonatkozó rendelkezései az
irányadók. Nem áll meg tehát az indítvány azon állítása, amely szerint
a (régi) Be. a jogtalan szabadságelvonásért járó kártérítést korlátozza, hi-
szen a Ptk. által elôírt kártérítésnek a (régi) Be. szabályaitól függetle-
nül, minden esetben helye van.

5. Az alkotmány alapján az alkotmányosság nem egyezik meg a jogsze-
rûséggel, hanem annál szélesebb kategória. A szabadságelvonás alkot-
mányosságának feltétele az, hogy a kényszerítô intézkedés szükséges és
arányos legyen. Az arányosság egyik elemét az jelenti, hogy az esetlege-
sen felmerülô sérelmek orvosolhatók legyenek. A (régi) Be. nem korlá-
tozza a kártalanítás mértékét, hiszen csak az eljárással és annak elôfelté-
teleivel foglalkozik. A kártérítés és a kártalanítás között csak a jogalap-
ban van különbség, a mértéket tekintve mindkettô az okozott kárból
indul ki. Mivel a kár mértéke nincs szabályozva, hasonlóan alaptalan az
indítványozónak az a felvetése, hogy a bûncselekménynek nem minôsü-
lô cselekmények miatt jogtalanul fogva tartottak számára nem biztosí-
tott a teljes kártérítés.

6. A tulajdonhoz való jog korlátozásának minôsül a vagyoni értékek
büntetôeljárás következtében történô elvonása. Az alkotmányosság
szempontjából itt is a szükségesség és arányosság követelményébôl kell
kiindulni, és hasonló módon a sérelmek orvosolhatóságát kell vizsgálni.
Az AB kimondta, hogy az alaptalanul elvont elôny visszatérítésén felül
biztosítani kell a sérelem elfogadható mértékû kiküszöbölését is abban
az esetben, ha a természetbeni visszatérítés nem vagy csak részben járna
eredménnyel. A Rendelet szabályozása tárgyszerûen ugyan megfelel a
követelményeknek, azonban alkotmányossági szempontok alapján vizs-
gálva számos probléma merül fel. A pénzbeli visszatérítésrôl ugyanis az
elbíráló a saját belátása szerint dönthet, nem konkrét tényezôket kell fi-
gyelembe vennie, ami megfosztja a kárpótlást garanciális jellegétôl és
hátrányos megkülönböztetésre is lehetôséget nyújt.

7. Az indítvány szerint az igényérvényesítés lehetôsége csorbul azáltal,
hogy a kártalanítási igényeket nem a bíróság, hanem az igazságügy-mi-
niszter dönti el, megfosztva a sérelmet szenvedett felet attól a jogától,
hogy ügyében független és pártatlan bíróság döntsön (alkotmány 57. §).
Az AB elfogadta az indítványozó ezen érvelését. A határozat szerint a
rendelkezés alkotmányellenességét az sem enyhíti, hogy a Rendelet le-
hetôséget nyújt az igazságügy-miniszter döntésének bírói felülvizs-
gálatára, hasonlóan a közigazgatási határozatokhoz. Ez a rendelkezés
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ugyanis csak a jogorvoslati jogosultság szempontjából teljesíti az alkot-
mány követelményeit, nem pedig a bírósági döntéshez való jog tekinte-
tében.

8. A határozat csak a jogszabály bizonyos részeit helyezte hatályon kí-
vül. Az igazságügy-miniszter érdemi döntési jogosultságát tartalmazó
rendelkezéseket megsemmisítette, és helyette a bíróságra ruházta a kár-
talanítási és visszatérítési eljárásokban a döntés jogát. Ezen kívül az el-
járásokból kizárta a bírósági titkárt, hiszen ezt követôen a bíróság nem
csupán formális, hanem érdemi szerepet játszik az eljárásban. A hatá-
lyon kívül helyezés azonnali hatályú volt. Az indítványozó alkotmány-
jogi panaszát azzal az indokkal utasította el az AB, hogy az nincs konk-
rét kapcsolatban a megsemmisített jogszabályokkal.

5/1992. (I. 30.) AB HATÁROZAT

JOGORVOSLAT A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI BÍRÓI DÖNTÉSEK ELLEN

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz utólagos normakontroll iránt érkezett
beadvány, amelyben a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban Bv. tvr.) és a vég-
rehajtás során a büntetés-végrehajtási csoportokra és a bírósági gazdasá-
gi hivatalra háruló feladatokról szóló 108/1979. (IK. 8.) IM utasítás (a
továbbiakban Ut.) egyes rendelkezéseinek a megsemmisítését indítvá-
nyozták. Az ügy elôadó bírája Szabó András volt.

2. A Bv. tvr. részletesen rendelkezik a büntetések végrehajtása során
alkalmazandó eljárási szabályokról. A büntetés-végrehajtási bíró húszfé-
le tárgyban hozhat határozatot. Az indítványban kifogásolt 6. §. (3) be-
kezdése szerint a négy kivételtôl eltekintve – mint a feltételes szabad-
ság megszüntetése, szigorított javító-nevelô munka átváltoztatása sza-
badságvesztésre, javítóintézeti nevelés folytatásának elrendelése – nincs
helye a büntetés-végrehajtási bíró határozata elleni fellebbezésnek.
Amennyiben a határozat törvénysértô, azt hivatalból vagy ügyészi indít-
ványra a bíró megváltoztatja.

A fellebbezéstôl eltérô jogorvoslati jog a panaszjog, amelyet a Ut.
szabályoz. A panaszjog általános jogintézmény, azaz minden határozat-
tal szemben benyújtható. Az Ut. a panaszjogot öt határozattal szemben
nevesíti. A panaszt az elítélt vagy érdekében más nyújthatja be a hatá-
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rozattal szemben, azt a határozatot hozó bíró nyolc napon belül elbírálja
, ha alaposnak találja és szükség szerint megváltoztatja a döntését.

3. Az indítványozó véleménye szerint a jogszabályok nem biztosítják
az alkotmány 57. § (5) bekezdésben biztosított jogorvoslati jogot.
Emellett a megfelelô elbírálás nélküli szabadságelvonás sérti a szabad-
sághoz való jogot [alkotmány 55. § (1) bekezdés].

A határozat

4. A büntetôjogi szabályokat megvizsgálva az AB megállapította,
hogy a panaszjog csak formailag felel meg az alkotmányos jogorvoslat
követelményének, tartalmilag több dolog miatt nem tekinthetô kielé-
gítô szabályozásnak. Egyrészt a tizenhat határozatból tizenegyben még
utasítás szintjén sincs konkrét szabályozás, másrészt ahol részletes a
szabályozás, ott is csak abban az esetben kell érdemben foglalkozni az
üggyel, ha a bíró a panaszt alaposnak találja. Harmadrészt ugyanaz a
hatóság bírálja el a panaszos beadványát, amelyik a sérelmes határoza-
tot hozta.

Tekintettel arra, hogy a tényleges szabadságkorlátozás a végrehajtás
alatt történik, az alkotmányban biztosított jogok és a Be. alapelvei is
megkövetelik, hogy azokban az esetekben, amikor érdemi és az elítélt
helyzetét ténylegesen megváltoztató határozat születik, legyen lehetô-
ség a sérelmesnek tartott határozat magasabb fórum általi felülvizs-
gálatára. Mindezek miatt az AB az Ut. 36, 53, 104. és 109. §-át meg-
semmisítette.

5. A Bv. tvr. fellebbezést csak az említett négy esetben biztosít, tizen-
hat esetben az elítéltnek nincs joga fellebbezni. A jogszabály 6. § (3) be-
kezdése nem amiatt alkotmánysértô, mert kizárja a fellebbezést, hanem
azért, mert a húszféle eset közül tizenhatban nem biztosít másodfokú el-
bírálást lehetôvé tévô egyéb jogorvoslati formát. A panasz mint egyéb
jogorvoslat a 4. pontban említettek miatt nem kielégítô. Az AB egyen-
ként megvizsgálta a tizenhat határozatot, és megállapította, hogy közü-
lük hat nem lényeges és érdemi helyzetet szabályoz, hanem tisztán irá-
nyítási jellegû. A maradék tíz határozatnál a fellebbezési jognak érvé-
nyesülnie kell. Ennek következtében a Bv. tvr. fellebbezést szabályozó
6. § (3) bekezdését az AB megsemmisítette.

6. Az azonnali hatályú megsemmisítés esetén a Be. fellebbezésre vonat-
kozó általános rendelkezéseit kellett volna alkalmazni, ezek a büntetô-
eljárásban alkalmazott szabályok azonban céljukat tekintve más szabá-
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lyozásba illeszkednek. Így bizonyos esetekben a büntetés-végrehajtási
bíró formálisnak mondható határozata ellen is lehetett volna fellebbez-
ni, ezzel a büntetés-végrehajtási ügyekben szükséges gyors reagálás le-
lassult volna. Ezért az AB a megsemmisítés idôpontját 1992. december
31-ben állapította meg.*

42/1993. (VI. 30.) AB HATÁROZAT

ELÉVÜLÉS II.

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az Országgyûlés 1993. február 16-i ülésén el-
fogadott, de még ki nem hirdetett, egyes büntetôeljárási szabályok mó-
dosításával kapcsolatos törvény elôzetes alkotmányossági vizsgálatát
kérte az Alkotmánybíróságtól. Az ügy elôadó bírája Szabó András volt.

2. Az elfogadott és kihirdetése elôtt megtámadott törvény a (régi) Be.
módosítása volt. A módosítás tárgyi hatálya kiterjedt azokra az eljárásokra,
amelyek az érintett törvény hatálybalépése és 1995 között indultak, és az
eljárás tárgya öt évnél súlyosabb szabadságvesztéssel volt büntethetô. A
módosítás szerint ezeket az eljárásokat az elévülés nem szakította volna
meg, hanem azokat az elévülésre tekintet nélkül kellett volna folytatni.
Az elévülést csak az eljárás befejezése, azaz a bûncselekmény elkövetésé-
nek vagy el nem követésének a megállapítása után lehetett volna figye-
lembe venni, és ezt csak a bíróság mondhatta volna ki. Ezen kívül az el-
fogadott törvény lehetôséget adott volna a perújításra a törvény hatálya
alá tartozó eljárásokban, a (régi) Be.-ben meghatározott határidôkön túl is.

3. A köztársasági elnök az 1956. októberi forradalom és szabadságharc
során elkövetett egyes bûncselekményekkel kapcsolatos eljárásról elfo-
gadott törvénnyel együtt kérte a 2. pontban tárgyalt „egyes büntetôel-
járási szabályok kiegészítésérôl” szóló törvény elôzetes alkotmányossági
vizsgálatát. Továbbá kérte a jogszabály nemzetközi szerzôdésbe ütközé-
sének megállapítását is, mert szerinte az ellenkezik a Polgári és politi-
kai jogok nemzetközi egyezségokmánya 15. cikke (2) és (4) bekezdésé-
nek és az Emberi jogok európai egyezménye 7. cikke (1) bekezdésének
rendelkezéseivel. Az indítvány szerint az elfogadott törvény ellentétes a
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jogbiztonság elvével, amely levezethetô az alkotmány 2. §-ába foglalt
jogállamiság követelményébôl. Ezen kívül kétséges, hogy az elfogadott
törvény megfelel a korlátozott állami büntetô hatalom elvének, amit az
alkotmány 57. § (2) és (4) bekezdései, valamint az alapvetô jogok védel-
mére vonatkozó 8. § (1)–(2) bekezdései mondanak ki. Továbbá a köz-
társasági elnök kérte a testületet, vizsgálja meg, hogy a jogszabály meg-
felel-e a 11/1992. (III. 5.) AB határozatban az elévüléssel kapcsolatosan
megállapított követelményeknek.

A határozat

4. A büntetôeljárás anyagi jogi értelemben nem tekinthetô szankci-
ónak, inkább eszköz a bûncselekmény elkövetésének felderítéséhez.
Azonban ez az eszköz szükségképpen korlátozza a résztvevôk alkotmá-
nyos alapjogait. A büntetôeljárás alatt korlátozódhat a szabadsághoz, a
szabad mozgáshoz, a jó hírnévhez és a magánlakás sérthetetlenségéhez
való jog, valamint a magántitok és a személyes adat védelméhez való
jog, és nemcsak az eljárás alá vont, hanem az eljárásban közvetetten
érintett személyek (tanúk, bizonyítási eszközök birtokosai) esetében is.

5. Az elévült cselekményeknél az államnak már nem fûzôdik érdeke
a büntetés érvényesítéséhez. Ennek következtében az állami büntetô ha-
talommal való visszaélés volna, ha a büntetôjogi felelôsségre vonás cél-
ja nélkül alkalmaznák a büntetôeljárás 4. pontban ismertetett korláto-
zó rendelkezéseit. Ilyen esetekben még a formailag törvényesnek látszó
eljárások is alkotmányellenesnek minôsülnek, hiszen az alkotmányos
alapjogok korlátozásának sem értelme, sem célja nem lenne. Az eljárás-
sal járó korlátozások mintegy szankció jelleget kölcsönöznének a bünte-
tôeljárás egészének, ami a 4. pontban kifejtettek alapján nem lehet an-
nak elsôdleges célja. Az elévülés a (régi) Be. szerint a büntetôeljárás ab-
szolút akadályának tekinthetô és az eljárás egyik garanciális szabálya.
Az elenyészett jogokat még a bûncselekmény sértettje sem érvényesít-
heti, ezt a nemzetközi gyakorlat sem ismeri el. Ennek következtében az
elfogadott törvény rendelkezései ellentétben állnak az alkotmányban
biztosított jogállamiság elvével és az ebbôl következô jogbiztonság kö-
vetelményébe ütköznek. A rendelkezések ugyanis visszaható hatályú
törvényhozást jelentenek a terhelt rovására, ami a büntetôjogi legalitás
elveibe ütközik.

6. A res iudicata és a ne bis in idem alapelvébôl következôen a cselek-
ményeket csak egyszer lehet jogerôsen elbírálni. Ezt kivételesen áttöri a
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perújítás intézménye azzal, hogy a jogbiztonság elvét gyengítve az
anyagi igazságosság elvének ad elsôbbséget. A jogerô ily módon való át-
törése csak kivételes esetben lehetséges, és a két ütköztetett alapelvnek
az összhangját minden esetben biztosítani kell, utalt a határozat a
9/1992. (I. 30.) AB határozatban foglaltakra. A jelen esetben ez azzal
járna, hogy a terhelt terhére és az állami büntetôigény elévülése után
kerülne sor a jogerô áttörésére. Ez az AB szerint nem felel meg az alkot-
mányosság követelményének és sérti a jogerô intézményét.

7. A nemzetközi szerzôdésbe ütközést illetôen a testület hatásköré-
nek hiányát állapította meg. Az Abtv. 1. § c) pontja szerint ugyanis
csak jogszabályok esetében alkalmazható ez az eljárás, és a ki nem hir-
detett törvény nem tekinthetô jogszabálynak.

Különvélemény

8. A határozathoz Zlinszky János alkotmánybíró fûzött különvéle-
ményt. Ebben kifejtette, hogy a kifogásolt szabályozással nem sérül a
jogbiztonság követelménye. A jogerô nem fûzôdik az elévülést kimon-
dó összes határozathoz, hiszen ha a nyomozó hatóságok elévülés miatt
megszüntetik a nyomozást, semmi nem akadályozza meg az érintette-
ket vagy a hatóságokat az eljárás újrakezdésében. A jogerô csak a bíró-
sági határozatokhoz fûzôdik. A rendszerváltást követô helyzet megkö-
veteli, hogy a függô kérdések lezáruljanak, és ilyen esetben nem beszél-
hetünk „nyilvánvalóan elévült” bûncselekményekrôl, ahogyan nincse-
nek „nyilvánvalóan elkövetett bûncselekmények” sem. A jogbiztonság
követelménye indokolttá teheti, hogy az elévülést csak és kizárólag a bí-
róságok mondhassák ki.

Zlinszky János szerint az alkotmány 8. § (1)–(2) bekezdései által vé-
dett alapvetô jogok a jelen esetben a törvény elôtti egyenlôség és az ár-
tatlanság vélelme. A vizsgált (régi) Be.-módosítás megváltoztatja az eljá-
rást, azonban ezt a két jogot nem sérti, és véleménye szerint nincs olyan
alapvetô emberi jog, amely tiltaná a bûnelkövetôk elleni eljárás lefolyta-
tását. Ezen kívül hozzáfûzte, hogy a bûnüldözés gyakorlati szabályai mó-
dosíthatók, és jelen esetben az eljárás módosítása nem visszaható hatá-
lyú. Az alkotmány 57. § (1) bekezdése szerinti törvényes bírósági eljá-
ráshoz és bíróhoz való jog szintén nem sérül, hiszen a módosított eljá-
rásban is a bíróság ítéli meg mind a bûncselekményt, mind az elévülést.
Az elévülés csak konkrét tettes konkrét cselekménye tekintetében áll-
hat fenn. A törvény rendelkezései ezeket alkotmányos keretek közt – te-
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hát büntetôeljárásban – konkretizálják. Ez egyrészt fontos az elkövetô
számára, hogy tudja, vele szemben van-e helye bûnüldözésnek, másrészt
a társadalmi megbékélést és a jogbiztonságot is szolgálja.

59/1993. (XI. 29.) AB HATÁROZAT

KERESETLEVÉL IDÉZÉS KIBOCSÁTÁSA NÉLKÜLI ELUTASÍTÁSA

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több, a Pp. 130. § (1) bekezdésének i)
pontjával kapcsolatos utólagos normakontrollra vonatkozó indítvány és
alkotmányjogi panasz érkezett. Az AB az indítványokról egy határozat-
ban döntött. Az ügy elôadó bírája Tersztyánszky Ödön volt.

2. A Pp. 130. §-a a pergátló akadályokat tartalmazza. Az i) pontba
foglalt rendelkezés szerint a kereset idézés kibocsátása nélkül elutasít-
ható, ha a felperes keresete nyilvánvalóan alaptalan vagy lehetetlen szol-
gáltatásra irányul.

3. Az egyik indítvány szerint a Pp. rendelkezése ellentétes az alkot-
mány 57. § (1) bekezdésével, mely szerint mindenkinek joga van ahhoz,
hogy ügyét a bíróság nyilvános tárgyaláson bírálja el. A másik két in-
dítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elô, melyben kérték, hogy
az AB mondja ki a Pp. fent említett rendelkezésének alkotmányellenes-
ségét és saját ügyükben való alkalmazhatatlanságát.

A határozat

4. Az AB álláspontja szerint az indítványok helyesen alapoztak az al-
kotmány 57. § (1) bekezdésére. A határozat leszögezi, hogy a bíróság-
hoz fordulás joga nem korlátozhatatlan alapjog. A szabályozás ugyanak-
kor csak szükséges mértékben és az arányosság követelményeit figye-
lembe véve korlátozhatja az alapvetô jogokat. A bírósághoz fordulás jo-
ga nem merül ki a beadványok elôterjesztésének a jogában, hanem be-
letartozik az is, hogy a bírósághoz forduló személyeket megilletik a fél
jogai és terhelik annak kötelezettségei. E jogok körébe tartozik a fél
ügyének érdemi elbírálásához való jog is.

5. A Pp. 130. §-ában – az i) pont kivételével – megállapított minden
esetben hiányzik a keresetindítási jog, vagy azt már korábban kimerí-
tették. Ezzel szemben az i) pontban meghatározott esetben nem a kere-
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setindítási jogról dönt a bíróság, hanem érdemben a keresetrôl. A Leg-
felsôbb Bíróság egyik állásfoglalása szerint a Pp. 130. § i) pontját csak
kivételes esetekben, a többi pergátló kifogás kimerülése esetén lehet al-
kalmazni. Ennek ellenére a határozat utal a tényleges bírói gyakorlatra,
amely igen gyakran hivatkozik az i) pontra, sokszor a többi perakadályt
figyelmen kívül hagyva.

6. Az a tény, hogy a keresetlevél idézés nélküli elutasítását követôen
a fél újra beadhatja a keresetlevelét, alkotmányossági szempontból nem
releváns. A gyakorlati igények miatt nem korlátozható egyik alkotmá-
nyos alapjog sem. Így a Pp. 130. § (1) bekezdésének i) pontját az AB
azonnali hatállyal megsemmisítette, viszont az alkotmányjogi panaszok
egyikének sem adott helyt. Az egyik panasz esetében az indítványozó
nem hozott fel méltányolható indokot a szakasz alkalmazhatatlanságá-
nak megállapítására. A másik beadvány pedig az Abtv. szerint nem mi-
nôsült alkotmányjogi panasznak, mivel a kifogásolt határozatban nem
az indítványban megjelölt jogszabályt alkalmazták.

23/1995. (IV. 5.) AB HATÁROZAT

KÁRTALANÍTÁS, FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több utólagos normakontrollt kérô indít-
vány és alkotmányjogi panasz is érkezett a (régi) Be. felülvizsgálatára, va-
lamint az ehhez kapcsolódó kártalanítási és visszatérítési eljárásra vonat-
kozó rendelkezésekkel kapcsolatosan. Az AB egyesítette az indítványokat
és együttesen tárgyalta azokat. Az ügy elôadó bírája Szabó András volt.

2. A (régi) Be. 284–284/A. §-ai a felülvizsgálatot csak meghatáro-
zott esetekben teszik lehetôvé (általában anyagi jogszabálysértés esetén).

3. Az egyik beérkezett indítvány általánosságban a felülvizsgálathoz
kapcsolódó taxatív listát vélte alkotmányellenesnek. Az indítványozó ál-
láspontja szerint a büntetôjogi szabályok diszkriminatív módon szabá-
lyozzák a büntetôeljárásban, de polgári ügyben eljáró fél eljárási jogait,
mivel a polgári eljárásokban a felülvizsgálat intézménye minden határo-
zattal szemben érvényesíthetô. Ezért e rendelkezések ellentétben állnak
az alkotmány 70/A. §-ával, a Polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmányával és a 66/1991. (XII. 21.) AB határozatban foglaltak-
kal. Ezzel összefüggésben alkotmányjogi panasz is érkezett. Ugyanakkor
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az indítvány benyújtása és elbírálása közötti idôben a (régi) Be. hivatko-
zott szakasza kiegészült. Ezek szerint a kártalanítási igényt polgári bíró-
ság is elbírálhatja, ha a bíró úgy találja, hogy az elbírálás a büntetôeljá-
rás keretei között célszerûtlen és nehezen lefolytatható volna. Az AB a
jogszabályi változásokat is figyelembe vette határozata meghozatalakor.

A másik indítványozó azt sérelmezte, hogy az elôzetes letartóztatás
elrendelésekor nincs helye felülvizsgálatnak. Szerinte a szabadsághoz va-
ló jog (alkotmány 55. §) sérül a szabályozással. Két alkotmányjogi pa-
nasz is érkezett továbbá, amelyek a Legfelsôbb Bíróságnak a fenti parag-
rafusokra alapozott döntéseit tartották alkotmányellenesnek és azok
megsemmisítését kérték.

A határozat

4. A határozat, tekintettel a hivatkozott 66/1991. (XI. 21.) AB határo-
zatra, leszögezte, hogy a kártalanítási igény polgári jogi jogviszonyt hoz
létre, amelyet a büntetô jogszabályok szabályoznak. A visszatérítési el-
járásban az igény jogalapja a büntetôeljárásban tisztázódik, és a bünte-
tô hatóság feladata megállapítani a visszatérítés összegét is. Ez az eljárás
azonban kevesebb garanciát tartalmaz, mint egy kártérítési ügyben el-
járó polgári bíróság eljárása; míg a polgári eljárásban mindig ítélettel
döntenek és felülvizsgálati kérelemre is mód van, addig ezek az elemek
hiányoznak a büntetôeljárás keretében lefolytatott kártalanítási eljárás-
ból. Az új szabályozás az eljárás gyors lefolytatása végett megengedi a
bonyolult és hosszadalmas ügyek polgári bíróság elé utalását, így a bün-
tetôbíró belátásán múlik, mi minôsül a tény- és jogkérdést illetôen ne-
hezen megítélhetô ügynek. Ez pedig alkalmat adhat a felek közti diszk-
riminációra (alkotmány 70/A. §) és sérti a (régi) Be. alapelveit.

5. Az AB nem állapította meg a személyi szabadsághoz való jog sérel-
mét amiatt, hogy a hatályos szabályozás nem biztosít felülvizsgálati jo-
got az elôzetes letartóztatás elrendelésével kapcsolatban. A felülvizsgá-
lat rendkívüli jogorvoslat. Ahogyan a testület az 1/1994. (I. 7.) AB ha-
tározatban is kifejtette, az alkotmányban biztosított jogorvoslati jogo-
sultság [alkotmány 57. § (5) bekezdés] csak a rendes jogorvoslatokkal
kapcsolatosan áll fenn. Ezért az elôzetes felülvizsgálat esetében kizárt fe-
lülvizsgálat nem korlátozza a jogorvoslathoz való jogot.

6. Az alkotmányjogi panaszok közül hatáskör hiánya miatt elutasítot-
ta azt a kettôt, amely bírósági határozatok alkotmányellenességére mint
alkotmánysértô állami aktusra hivatkozott. Az Abtv. 43. § (3) bekezdé-
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se alapján ugyanis lezárt büntetôeljárás felülvizsgálatát csak abban az
esetben lehet elrendelni, ha attól a büntetés enyhítése várható, és e fel-
tétel a két panasz esetében nem állt fenn.

7. Az AB a megsemmisítés során a hatályos jog kíméletével járt el.
A felülvizsgálatra vonatkozó részeket érintetlenül hagyta, a visszatérí-
téssel kapcsolatos szabályoknál pedig a bírói mérlegelésre vonatkozó ré-
szeket semmisítette meg, és így a kártalanítási igények minden esetben
a polgári bíróságok elé kerültek.

72/1995. (XII. 15.) AB HATÁROZAT

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Az indítvány

1. A kérelmezô mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés meg-
állapítását és az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítését kérte
az Alkotmánybíróságtól az Áe. bizonyos szakaszai tekintetében. Az ügy
elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. Az Áe. 15. §-a elôírja, hogy a hatóságoknak a beérkezett ügyeket
harminc napon belül el kell intézniük. A jogszabály 3. §-a az ott felso-
rolt eljárások esetében megengedi az általános szabályoktól – így a ha-
táridôtôl – való eltérést.

3. Az indítvány szerint az alkotmány 57. § (1) és 77. § (2) bekezdé-
sébe foglalt jogbiztonság és jogegyenlôség elvét, valamint a 70/A. §-ban
elôírt hátrányos megkülönböztetés tilalmát sérti az, hogy a kötelezôen
elôírt elintézési határidô hatóság általi elmulasztása semmiféle jogkö-
vetkezménnyel nem jár. Szerinte az ügyfelek mulasztásához hasonlóan
kellene szankcionálni a hatóság mulasztásait is, azaz a harmincnapos el-
intézési határidô a hatóságokra nézve is jogvesztô lehetne.

A határozat

4. Az AB az indítványt megalapozatlannak ítélte. Véleménye szerint
az Áe. tudatosan szankcionál egyes cselekményeket, míg másokat jog-
következmények nélkül hagy. A hatóság az eljárás során nem az „egyik
fél”, nem mellérendelt szereplô, hanem fölérendelt szerv, melynek fe-
ladata a jogviták pártatlan eldöntése. E speciális szerepe miatt nem len-
ne ésszerû az ügyfelekkel azonosan kezelni. Az indítványozó által java-
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solt megoldás éppen a jogbiztonság követelményeivel helyezkedik
szembe, mert a harmincnapos határidô jogvesztô jellege ahhoz vezetne,
hogy eldöntendô ügyek tömege maradna lezáratlanul. Az eltérô eljárás-
jogi szerep az oka annak, hogy a hatóságoknak az államigazgatási eljá-
rás során többletjogosítványai vannak. Amint a hatóság kilép e speciá-
lis szerep és feladat körébôl – például bírósági eljárás során –, a szerepek
mellérendeltek lesznek és a többletjogosítványok elvesznek. A határozat
nem tartja helytállónak az indítványozónak azt a megállapítását sem,
hogy semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár a határidô elmulasztása.
Erre példaként hozza fel az ügyészhez, az ombudsmanhoz fordulás lehe-
tôségét, jelentôs kár esetén pedig a polgári kártérítés intézményét.

5. Az indítványt az AB elutasította ugyan, de az Áe. vonatkozó rendel-
kezéseit hiányosnak találta. A határozatok elôírt idôben történô kiadásá-
hoz fûzôdô magán- és közérdeket elismeri az AB. Elismeri azt is, hogy a
késedelmesen meghozott határozat sértheti a jogbiztonság követelmé-
nyét. Szerinte az Áe. hiányossága abban rejlik, hogy az ügyfél nem tudja
sem fellebbezés, sem más eszköz segítségével kikényszeríteni a hatóság el-
maradt döntését. Az Áe. megalkotásakor ismert volt a „panasz” intézmé-
nye, melynek alapján az ügyfél a felettes szervhez fordulhatott a határozat
késedelmes meghozatala esetén. Késôbb a felülvizsgálati kérelem vette át
a panasz helyét, amelyet azonban az 1981. évi Áe.-módosítást követôen
csak a meghozott határozatok esetében lehetett benyújtani.

A jelenlegi szabályozás is tartalmazza azt a rendelkezést, amely sze-
rint ha a hatóság nem tesz eleget feladatainak, a felettes szerv – kére-
lemre vagy hivatalból – utasítja annak elvégzésére. Ez a szabályozás
azonban több szempontból is aggályos. Egyrészt a rendszerváltás elôtt
mûködô közigazgatási rendszer erôsen központosított, hierarchikus
volt. Manapság az önkormányzatok és köztestületek megjelenésével
nem minden esetben találjuk meg a felettes szervet, és ez gyakran vezet
az említett szakasz alkalmazhatatlanságához. Másrészt az Áe. a felettes
szerv számára nem ír elô kötelezô határidôt, amelyen belül ezt az utasí-
tást meg kellene hoznia, így az ügyfél kiszolgáltatott helyzetbe kerül.

6. Mindezek miatt az AB mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysér-
tés állapít meg, mivel az Áe. nem biztosít hatékony jogi eszközt a köz-
igazgatási szervek határozathozatali kötelezettségének kikényszerítésé-
re. A közigazgatási szervek hallgatásából eredô probléma megoldására
több nemzetközi szabályozási formát is ajánl a határozat. Elsôként azt a
lehetôséget említi, hogy a hatóság hallgatása számíthatna elutasító dön-
tésnek. Egy másik szabályozási lehetôség, hogy az adott szerv a határi-
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dô túllépése esetén elveszíti döntési jogosultságát, és helyette a felettes
szerv dönt. A harmadik szabályozási javaslat bíróság útján történô ki-
kényszerítést biztosít az ügyfél számára a késedelmes közigazgatási
szervvel szemben. A határozat követelményeinek megfelelô jogszabály
meghozatalára a 1996. december 31-i határidôt tûzte ki az AB.*

63/1997. (XII. 12.) AB HATÁROZAT

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a (régi) Sztv. kap-
csán. Az indítványok részben a meglévô törvény utólagos alkotmányossá-
gi vizsgálatát kérték, amihez két esetben alkotmányjogi panasz is kapcso-
lódott. A bíróság a (régi) Sztv.-re vonatkozó indítványokat egyesítette és
egy határozatban bírálta el. Az ügy elôadó bírája Szabó András volt.

2. Az indítványok az (régi) Sztv. három rendelkezését érintették. El-
sôként a 71/A. § (1) bekezdését, amely a behajthatatlan pénzbírságot el-
zárásra változtató határozat elleni bírói fellebbezéssel foglalkozik. A (ré-
gi) Sztv. határozatai ellen csak ebben az esetben lehet bírósághoz fordul-
ni, s ez egyben az utolsó fellebbviteli fórum. A másik támadott rendel-
kezés a 18. §, amely az elôzô határozat alapját képzô pénzbírság elzárás-
ra változtatását mondja ki a meg nem fizetés esetére. A harmadik sérel-
mezett szabály, a 6. § szerint ha különbözô jogi személyeket (állami vál-
lalatot, szövetkezetet, társadalmi szervezetet, egyesületet vagy más szer-
vezetet) terhelô kötelezettség megszegése esetén a kötelességszegô sze-
mélyt a szerv vezetôjének nem sikerül megneveznie, akkor a szerv veze-
tôjét kell felelôsségre vonni.

3. Az indítványozók szerint az alkotmány alapján lehetôség van a
közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatára [alkotmány 50. § (2) és
57. § (5) bekezdés)]. Így az alkotmány a szabálysértési határozatoknál is
lehetôvé teszi az általános bírói fellebbezéshez való jogot. De mivel a
(régi) Sztv. ezt csak egy esetben engedélyezi, így ellentétes a fenti alkot-
mányi rendelkezésekkel. A szabályozás sérti a törvényes eljáráshoz és bí-
róhoz való jogot [alkotmány 57. § (1) bekezdés] és az alapvetô jogsére-
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* Lásd az 1997. évi XIV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól

szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról.
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lem következtében felmerülô igényekkel kapcsolatos bírói igényérvé-
nyesítéshez való jogot (alkotmány 70/K. §) is. Az alkotmányos megol-
dás az indítvány szerint a bírósági fellebbezés általánossá tétele lenne.

A pénzbírság elzárásra való változtatása a szabadsághoz való jogot
[alkotmány 55. § (1) bekezdés] sérti, és nem áll arányban az elkövetett
szabálysértési cselekmények súlyával. Az indítványozók hivatkoznak az
alkotmány 54. § (2) bekezdésére is, amely kimondja: senkit nem lehet
kínzásnak vagy kegyetlen és embertelen, megalázó büntetésnek alávet-
ni. Utalnak továbbá a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség-
okmányának 11. cikkére, mely szerint senkit nem lehet bebörtönözni
azért, mert szerzôdéses kötelezettségét nem teljesítette.

A jogi személy vezetôjével szembeni felelôsség megállapítása ellent-
mond a (régi) Sztv. alapját képzô szubjektív felelôsségi elvnek, valamint
a 8. §-ban megfogalmazott bûnösségi elvnek.

A határozat

4. Magyarország az 1993. évi XXXI. törvénnyel hirdetette ki az Embe-
ri jogok európai egyezményét, amelynek a bírósághoz fordulás jogát tar-
talmazó 6. cikke (1) bekezdéséhez fenntartást fûzött. Ebben a szabály-
sértési határozatok bírósági felülvizsgálatára kért haladékot a megfelelô
törvényi szabályozás hiánya miatt. A kormány már több határozatában
kifejezte szándékát e hiányosság pótlására, a törvényi szabályozás azon-
ban még nem született meg.

A szabálysértés az AB szerint Janus-arcú jogintézmény: egyrészt a
közigazgatás-ellenes cselekmények, másrészt a csekélyebb kriminális
jellegû cselekmények szankcionálására szolgál. Az alkotmány 50. § (2)
bekezdése és az 57. § (1) bekezdése mind a közigazgatási, mind a kri-
minális jellegû bûncselekmények tekintetében megnyitotta az utat a
bírói felülvizsgálat lehetôsége elôtt. Így az AB szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés valósult meg, mert az alkotmány idé-
zett passzusai és a (régi) Sztv. közötti összhangot elmulasztotta megte-
remteni a jogalkotó. A testület kötelezte a jogalkotó szervet, hogy
1998. december 31-ig pótolja a hiányzó szabályozást.*
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* A mulasztásos alkotmányellenességet az Országgyûlés az 1991. június 26-i

ülésnapján elfogadott, a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiter-

jesztésérôl szóló 1991. évi XXVI. törvénnyel pótolta. A hatálybalépés idôpontja

1991. július 27. volt.

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 329



A határozat leszögezte: önmagában az, hogy a kriminális jellegû cse-
lekményekrôl szabálysértési hatóság és nem bíróság dönt, nem áll ellen-
tétben a törvényes bíróhoz való joggal, de csak abban az esetben, ha
megvan annak a lehetôsége, hogy jogorvoslati szervként bíróság járjon
el. Feltétel még ezen kívül az is, hogy a szabálysértési hatóság elôtti el-
járás során is érvényesíteni kell a tisztességes eljáráshoz való jog összes
követelményét. Ezt a jövôbeni jogalkotónak is figyelembe kell vennie.

5. Elutasította a határozat a Polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmányára való hivatkozást, mert az kizárólag a szerzôdésekbôl
eredô kötelezettségek miatti bebörtönzést tilalmazza, a pénzbírság pe-
dig távol esik ettôl a kategóriától. A pénzbírság be nem fizetése esetén
a szabálysértési hatóság dönthet arról, hogy a bírságot elzárásra változ-
tatja. Bár ez a kivételes eljárás az AB szerint jóval több garanciális sza-
bállyal van körbebástyázva (bírói felülvizsgálathoz való jog, ügyészi
közremûködés), nem rendelkezik elégséges biztosítékkal ahhoz, hogy a
törvényes eljáráshoz és a bírósághoz való jognak maradéktalanul megfe-
leljen [alkotmány 57. § (1) bekezdés]. A testület tehát elvetette az in-
dítványozó érvelését, bár a szakasz alkotmányellenességével egyetértett.
Aggályosnak tartotta a határozat azt is, hogy a szabálysértési bírságot,
amelyet feltételes szabadságelvonó intézkedésnek tart, a szabálysértési
hatóság állapíthatja meg, és a bíróság csak az átváltoztatásról szóló dön-
tésbe szólhat bele [alkotmány 55. § (2) bekezdés]. Az elzárás tárgyában
az érdemi jog- és ténykérdésben is bíróságnak kell döntenie és szankci-
onálnia. A határozat mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenessé-
get állapított meg, mivel a (régi) Sztv. rendelkezéseit nem hozták össz-
hangba az alkotmánnyal. A mulasztás pótlására a 4. pontban említett
határidôt írta elô a testület.*

6. A vállalat vezetôjének vagy a munkaadónak a felelôssége az elköve-
tett szabálysértés, ha nem derül ki, hogy a vállalat kötelezettségeiért
ténylegesen ki a felelôs. A törvény több általános rendelkezése is ellen-
tétes a (régi) Sztv. 6. §-ában megjelenô objektív felelôsséggel. Nem fe-
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* A (régi) Sztv. 18. §-át a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggô egyes

jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

szóló 1999. évi LXXV. törvény 64. § (3) bekezdése módosította, amely 1999. júli-

us 5-én lépett hatályba. A 71/A. §-hoz kapcsolódó fellebbezési jogköröket az új sza-

bálysértési törvény, a 1999. évi LXIX. törvény szabályozta újra, amelyet 1999. júni-

us 15-én elfogadott ugyan az Országgyûlés, de hatálybalépésére csak 2000. március

1-jén került sor.
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leltethetô meg a szerv vezetôje vagy a munkaadó a törvényben megha-
tározott „elkövetô” fogalmának. Elkövetôk ugyanis csak a cselekmény
tényleges elkövetôi vagy a bûnsegédek lehetnek. Ezen kívül nem jele-
nik meg a felróhatóság, ami pedig a szabálysértési tényállás alapját kép-
zô elem, tekintve a szabálysértési szankciók represszív voltát. E szabály
alól a (régi) Sztv. nem teremthet kivételt.

Az AB alkotmányellenesnek találta azt a rendelkezést, amely szerint
a szerv vezetôjének kell bejelentenie felelôsségre vonható beosztottját,
így mentesülhet a felelôsség alól. Ebben közvetett feljelentési kötele-
zettséget ró a szerv vezetôjére, és emellett a (régi) Sztv. 5. §-a alapján a
hatóságokat terhelô bizonyítási kötelezettség egy részét is ráhárítja. A
testület utalt a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatban foglaltakra, mely
szerint az egy jogszabályon belül található ellentétes rendelkezések csak
abban az esetben vezetnek alkotmányellenességhez, ha az eltérô rendel-
kezések az alkotmányban biztosított jogokat is sértik. Ebben az ügyben
az ellentmondó szabályozás sértette az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
foglalt jogállamiságból levezethetô jogbiztonság követelményét, vala-
mint az ártatlanság vélelmének az alkotmány 57. § (2) bekezdésében
deklarált elvét. Az AB szerint a szabályozás jelenlegi formája az alkot-
mány rendelkezéseibe ütközik, de a megsemmisített szabályozással el-
érni kívánt cél, azaz a jogi személyek károkozásának nem büntetôjogi
eszközökkel való szankcionálása nem ütközik az alkotmányba.

7. A testület a beérkezett két alkotmányjogi panaszt elutasította,
mert azok az Abtv. 48. § (2) bekezdése alapján elôírt hatvannapos ha-
táridôn túl érkeztek az AB-hoz. A panaszok érdemi kivizsgálására nem
került sor.

Különvélemény és párhuzamos indokolások

8. A határozathoz Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleményt
csatolt a (régi) Sztv. 18. és 71/A. §-ával kapcsolatban. A 71/A. § csak az
elzárás esedékességére vonatkozó határozat elleni jogorvoslatot jelenti.
Szerinte a bírói jogorvoslatot a (régi) Sztv. 18. §-ában megfogalmazott
átváltoztató határozatnál is lehetôvé kell tenni, mert konkrétan abban
történik meg az átváltoztatás érdemi kiszabása.

9. A határozathoz párhuzamos indokolást csatolt Ádám Antal alkot-
mánybíró. A döntés lényegével egyetért, véleménye szerint azonban az
alkotmányban foglalt bírósághoz fordulás jogából nem vezethetô le
egyértelmûen az, hogy szabadságelvonást csak bíró mondhat ki. Ez a té-
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tel véleménye szerint csak a már említett Emberi jogok európai egyez-
ményébôl vezethetô le, de nem a fenntartással terhelt 6. cikkbôl, hanem
az 5. cikk a) pontjából, amelyet fenntartás nélkül fogadott el Magyaror-
szág. Eszerint csak az illetékes bíróság általi elítélést követôen lehet bár-
kit is megfosztani szabadságától. Véleménye szerint helyes az az érvelés,
amely a közigazgatási határozat kifejezést kiterjesztôen értelmezi. A sza-
bálysértési eljárások során született döntéseken kívül beletartoznak az
önkormányzati, köztestületi döntések és természetesen a szûken vett
közigazgatási döntések is.

10. Sólyom László alkotmánybíró szintén párhuzamos indokolást fûzött a
határozathoz, amelyhez Németh János és Lábady Tamás is csatlakozott. Só-
lyom László a szabálysértési határozatokat nem tartja közigazgatási határo-
zatoknak, tekintve azok speciális célját és szankcióit. Ennek következtében
az alkotmány 50. § (2) bekezdése, amely a közigazgatási határozatok bíró-
sági felülvizsgálatát teszi lehetôvé, nem alkalmazható a jelen esetben. Hi-
vatkozik itt a Legfelsôbb Bíróság gyakorlatára is, mely szerint a szabálysér-
tési határozat nem minôsül államigazgatási ügynek. Véleménye szerint té-
ves a szabálysértési tényállások „közigazgatás-ellenes” és „kriminális jelle-
gû” tipizálása. Az a tény, hogy a szabálysértési cselekményeknek közigaz-
gatási jellegük van, nem jelenti azt, hogy közigazgatási eljárásnak, ügynek
minôsülnek. A büntetôjogban is vannak olyan tényállások, amelyek közi-
gazgatási tárgyú cselekményeket szankcionálnak, mégsem nevezik ôket
közigazgatási ügyeknek. Ezért a hiányosság alkotmányellenességét csak a
tisztességes és pártatlan eljáráshoz és bíróhoz való jog alapozhatja meg [al-
kotmány 57. § (1) bekezdés]. Az átváltoztatással kapcsolatban kifejtette,
hogy a tisztességes eljáráshoz és bíróhoz való jog nem írja elô azt, hogy pre-
ventív jogkövetkezményt csak bírósági eljárásban lehet kiszabni. Ha ezt
így értelmeznénk, akkor az összes szabálysértési ügyben bírónak kellene el-
járnia. Szerinte az 57. § (1) bekezdése helyett a bírói eljárás szükségességét
kizárólag a határozatban említett másik alapjog, a szabadsághoz való jog
[alkotmány 55. § (1) bekezdés] indokolja. Eszerint ugyanis a személyi sza-
badságot csak szükséges és arányos mértékben lehet elvonni. Kérdés tehát,
hogy az idézett szakaszba ütközik-e a határozatban vizsgált eset. A kérdés
eldöntéséhez segítségül hívja az Emberi jogok európai egyezménye 5. cikk
(1) bekezdés a) pontját, mely a szerint a törvényes ôrizetben tartás csak az
illetékes bíróság általi elítélés alapján lehetséges. Sólyom szerint aggályos
az, hogy a bíróság csak az átváltoztatás törvényességérôl dönt, és nem szól-
hat bele a szabálysértési szankció összes feltételébe és körülményébe. Ez
nyilvánvalóan nem felel meg a bíróság általi elítélésnek. Szerinte a szabály-
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sértési elzárás perventív-represszív jellege megkövetelné azt, hogy az adott
ügyben a bíróság közvetlenül dönthessen és ne csak utólag legyen beleszó-
lása. Nem várható el az érintettôl, hogy az alkotmányban biztosított sza-
badsághoz való jogot és a nemzetközi szerzôdésekbôl eredô bírói döntéshez
való jogot csak a fellebbezés körülményei és gyakorlati nehézségei árán, fel-
tételesen érvényesíthesse.

6/1998. (III. 11.) AB HATÁROZAT

VÉDELEMHEZ VALÓ JOG II.

Az indítvány

1. A Fôvárosi Bíróság Katonai Tanácsa az Abtv. 38. § (1) bekezdése
értelmében utólagos normakontrollt kért a büntetôeljárások alatt kelet-
kezett iratokról készült másolat adásáról szóló 4/1991. (III. 14.)
IM–BM együttes rendelettel (a továbbiakban Rendelet) kapcsolatban,
amelynek alkalmazása az elôtte folyó ügyben merült fel. Az ügy elôadó
bírája Sólyom László volt.

2. A Rendelet 1. §-a szerint az eljárás résztvevôi másolatot készíthet-
nek, az ez alóli kivételeket a 4. § állapítja meg. Ezek szerint nem adha-
tó másolat a) titkos adatokat tartalmazó iratokról, b) határozat terveze-
térôl, c) zárt tárgyaláson készült jegyzôkönyvrôl, e) kisebbségi véle-
ményrôl. A tárgy hasonlósága miatt az Alkotmánybíróság kiterjesztet-
te vizsgálódásának körét a Be. 114. § (4) bekezdésére is, melynek értel-
mében a szolgálati vagy államtitkot tartalmazó iratok csak a hatóságnál
kézbesíthetôk, azok a hatósági épületbôl nem vihetôk ki, másolatuk pe-
dig nem tartalmazhat titkos adatot.

3. Az eljáró katonai bíróság az elôtte fekvô ügy felfüggesztése mel-
lett kérte az AB eljárását. A Rendelet az indítványozó bíró szerint indo-
kolatlanul csorbítja a védelemhez való jogot [alkotmány 57. § (3) be-
kezdés], valamint a Be. 6. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakat. Hivatko-
zott továbbá az ombudsman 1997. évi jelentésére, amelyben szintén
megfogalmazódtak a Rendelettel kapcsolatos aggályok.

A határozat

4. Az AB az alkotmányossági vizsgálatot csak a titkos iratokról és a zárt
ülések jegyzôkönyveirôl készült másolatok tiltása [Rendelet 4. § (1) be-
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kezdés a), c) pontok] tekintetében folytatta le, és a vizsgálódás körébe
bevonta a már említett Be. szakaszt. A védelemhez való jogot a jelen
esetben csak a terhelt, a védô és a kiskorú törvényes képviselôje vonat-
kozásában tartotta értelmezhetônek.

5. A védelemhez való jog a terhelt és a védô jogaiban ölt testet, ame-
lyek egyrészt együttesen jelennek meg, másrészt a védô számos tekin-
tetben önálló jogosítványokkal is rendelkezik. Ez a jog bizonyos esetek-
ben tágabb lehet, mint a terhelt joga. A testület utalt a 25/1991. (V. 18.)
AB határozatra, amelyben kifejtette: a védelemhez való jog igen össze-
tett intézmény, részét képezi az iratok megismerhetôségének joga is. Ez
a jog az iratok puszta megismerésen túl azok birtoklását is magába kell
hogy foglalja, hiszen ennek hiányában a védelemhez való jog csak for-
málisan érvényesülhet, és a védelemre való felkészülés megnehezül a
gyakorlatban. Ahogyan az említett AB határozat a vádiratra vonatkozó-
an megállapította, hogy az iratokat teljes terjedelmükben megismerhe-
tôvé és birtokolhatóvá kell tenni, ugyanúgy teljesülnie kell ezeknek a
feltételeknek minden másolt iratra vonatkozóan is.

6. A tisztességes eljáráshoz való jog [alkotmány 57. § (1) bekezdés]
egyik eleme a fegyverek egyenlôségének elve. Ennek az elvnek az egyik
feltétele, hogy a vádlott az eljárás minden szakaszában jelen lehessen,
valamint az ügyét érdemben eldöntô személyek semlegesek legyenek.
A másik feltétel, hogy a releváns adatokat a védelem és a vád ugyano-
lyan teljességben és mélységben ismerhesse meg. Ezen a ponton érint-
kezik a védelemhez való jog és a tisztességes eljárás elve. Ha az eljárás
tisztességességét vizsgáljuk, az eljárást a maga komplexitásában kell
szemlélni. Elôfordulhat, hogy az összes részletszabály betartása ellenére
alkotmányellenesen zajlik le az eljárás. A jelen szabályozás nem felel
meg sem a tisztességes eljárás alapelve, sem a védelemhez való jog kö-
vetelményeinek.

7. Az AB megállapította, hogy az iratbetekintési jog nem korlátoz-
hatatlan, és azt is elismerte, hogy az államtitok és a szolgálati titok
megôrzéséhez jogos érdekek fûzôdhetnek. A szabályozás számos formá-
ja megteremtheti a két érdek közötti egyensúlyt. Különbségek lehetnek
a terjedelemben, a megismerhetôség módjában, a hozzáférésre jogosul-
tak meghatározásában. A törvényalkotónak a feladata, hogy ezen ele-
mek kombinálásával olyan szabályozást alakítson ki, amely létrehozza az
összhangot az állambiztonsági érdek és az iratbetekintési joghoz kap-
csolódó alapvetô jogok között. A jelenlegi szabályozás célja a terhelt és
a védô tekintetében elkerülhetôvé tenni, hogy a birtokukba jutott tit-
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kos irat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetôvé váljon.
Kérdéses azonban, hogy önmagában az a feltételezés, amely szerint a
terhelt és a védô által birtokolt titkos iratok könnyen jogosulatlan ke-
zekbe kerülhetnek, elegendô-e a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz
való jog ilyen mértékû korlátozásához. Az AB gyakorlata szerint egy
alapjog akkor sérül, ha a kívánt eredmény az alapjogok sérelme nélkül
is elérhetô lenne, vagy ha az alkalmazott korlátozás szükséges ugyan, de
annak mértéke aránytalan az elérni kívánt célhoz viszonyítva. Ez alól az
elvont mérce alól vannak bizonyos kivételek: olyan abszolút jogok, ame-
lyek tekintetében a korlátozás nem megengedhetô. Ide tartoznak olyan
alapvetô jogok, mint az élethez és emberi méltósághoz való jog, a jog-
államiság elve és nem utolsósorban a büntetôjogi garanciák elvei. A ha-
tározat szerint nincs olyan szükségesség, amelyre hivatkozva az eljárás
tisztességes voltát korlátozni lehetne, hanem a tisztességes eljárás elvén
belül alakítható ki olyan ismérvrendszer, amely az eljárást korlátozhat-
ja. Ennek ismeretében alakította ki álláspontját az AB. Azt a titkos ira-
tot, amelyet a vád képviselôje megkap, a terhelt és a védô is jogosult tel-
jes terjedelmében megkapni. Az államtitok védelmére szolgálnak a
Btk.-ban a titoksértésre és a titokkal való visszaélésre vonatkozó tényál-
lások. Amennyiben a hatóságoknak kétségei vannak az iratok fizikai
biztonsága felôl, akkor kérhetik a védô és különösen a terhelt nyilatko-
zatát arról, hogy megvannak-e a tárgyi feltételei a titkos iratok megôr-
zésének.

8. A rendeleti szabályozás sérti az alkotmány 8. §-ában foglaltakat,
mely szerint az alapvetô jogokat és kötelezettségeket csak törvény sza-
bályozhatja. Ennek következtében a tartalmi alkotmánysértés mellett a
Rendelet formailag is alkotmánysértô.

9. Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a Rendelet 4. § a)
és c) pontja, valamint a Be. 114. § (4) bekezdés második mondata a ter-
helt, a védô, a védô jogait élvezô törvényes képviselô, illetve a törvé-
nyes képviselô helyébe lépô eseti gondnok vonatkozásában alkotmány-
ellenes; ezért e rendelkezéseket az AB megsemmisíti. A testület azt is
megállapította, hogy a Rendelet hatályon kívül helyezett pontjai a Fô-
városi Bíróság Katonai Tanácsa elôtt folyamatban lévô ügyben a terhel-
tekre és a védôkre nézve nem alkalmazhatók. Ugyanakkor az AB a
Rendelet 4. § b), d)–e) pontjai tekintetében a kezdeményezést elutasí-
totta.
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19/1999. (VI. 25.) AB HATÁROZAT

ELÔZETES LETARTÓZTATÁS KÖTELEZÔ ELRENDELÉSE

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz két beadvány érkezett a büntetôeljárást
módosító 1998. évi LXXXVIII. törvény [a továbbiakban Be. (régi) nov.]
és a Be. már kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezéseivel
kapcsolatban. Az AB az ügyeket egyesítette. Az ügy elôadó bírája Erdei
Árpád volt.

2. Az indítvány a Be. (régi) nov. 45. §-át támadta, amely a Be. (régi)
223. § (2) bekezdését módosította. Eszerint ha elsô fokon a vádlottat
szándékos bûncselekmény miatt legalább három év letöltendô szabad-
ságvesztésre ítélik, akkor az ügyész indítványára az elôzetes letartózta-
tást a bírónak kötelezôen fenn kell tartania. A módosítás egy kivételt
említ: ha az elôzetes fogva tartás ideje a kiszabott büntetést eléri vagy
meghaladja. Ugyanezt a szabályozást tartalmazza az Be. 327. §-a is.

3. Az elsô indítvány csak a Be. (régi) nov. említett szakaszának alkot-
mánybírósági megsemmisítését kérte. Az ismertetett szabályozás az
ügyésznek nem írja elô, hogy az elôzetes letartóztatás különös okait
mérlegelje, míg a bíróságtól egyenesen elvonja ezt a lehetôséget. A ren-
delkezés az elôzetes letartóztatásnak az általános feltételektôl [(régi) Be.
92. és 96. §] független, sajátos okát tartalmazza. Ennek következtében
sérül a személyes szabadsághoz való jog, mert az ügyész törvényi felté-
telek nélkül, akár megalapozatlanul indítványozhatja a személyes sza-
badság korlátozását [alkotmány 50. § (1) bekezdés]. Ezen kívül a bírák
függetlenségét is sérti a rendelkezés, mivel elôírja, hogy a bírónak az
ügyész indítványa szerint kell döntenie. A szabályozás továbbá ellen-
tétben áll az általános jogorvoslati joggal, mert az elsôfokú döntés el-
leni jogorvoslat formális, a bíróság érdemben nem mérlegeli a fellebbe-
zést.

A másik indítvány a (régi) Be. mellett a Be. 327.§ (2) bekezdésével
szemben is kifogással élt. Szerinte is ellentétes a szabályozás az alkot-
mányba foglalt jogorvoslati joggal a már ismertetett okok miatt. A jog-
orvoslati jog abban az esetben is sérülne, ha az ügyészi kötelezô indít-
ványra vonatkozó részt megsemmisítené az AB, mert az általános letar-
tóztatási okok figyelembevétele ebben az esetben sem lenne kötelezô
a bíróság számára. Az indítványozó hivatkozott még az alkotmány
55. § (2) bekezdésére, amely egyértelmûen elôírja, hogy a személyes
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szabadságot elvonó kényszerintézkedés elrendelésérôl kizárólag a bíró-
ság határoz.

A határozat

4. A bíróságok az alkotmány szerint függetlenek, de ennek számos
korlátja van. Az egyik ilyen korlát a törvényeknek való alávetettség. Az
alkotmányosság követelménye nem zárja ki, hogy a büntetôeljárás ne
tartalmazzon olyan szabályokat, amelyek a bírót arra kötelezik, hogy
más perbeli szerepelô indítványainak megfelelôen döntsön. Ilyen a vád-
hoz kötöttség miatt a vádirat, az anyanyelv megválasztásáról tett nyilat-
kozat, valamint a súlyosbítási tilalmak. Így a (régi) Be. nov. kifogásolt
rendelkezése nem ütközik a bírói függetlenség elvébe. Az AB elutasí-
totta a hatalommegosztásra való hivatkozást is, mivel álláspontja szerint
az nem kapcsolódik a (régi) Be. nov. támadott rendelkezéséhez.

5. Az alkotmány 55. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ôri-
zetbe vett személyt a bíró köteles azonnal meghallgatni, és azután dön-
teni arról, hogy szabadon engedi vagy letartóztatja. A szabadságelvonó
kényszerintézkedések elrendelésérôl az eljárás minden szakaszában kizá-
rólag a bíró jogosult dönteni. E követelmény nem kerülhetô ki azzal,
hogy meghatározott esetekben a formális határozatot ugyan a bíró hoz-
za meg, azonban az érdemi döntést az ügyész indítványa befolyásolja. Ez
a bírói jogkör részleges kiüresedéséhez vezethet. Az ügyészt semmilyen
körülmények között nem illetheti meg sem a közvetlen, sem a közve-
tett döntési jog az elôzetes letartóztatás elrendelésével kapcsolatban.

Az ügyész közvetett döntési joga sérti továbbá a jogállamiságból le-
vezethetô jogbiztonság követelményét is. A törvény nem határozza meg
azokat a feltételeket, amelyeket az ügyész köteles figyelembe venni dön-
tése meghozatalakor. A törvény nem utal az elôzetes letartóztatás álta-
lános feltételeire sem. A (régi) Be. nov. indokolása csupán a „kivételes
esetekre” utal, amikor az ügyész indítványa következtében a terhelt sza-
badlábon védekezhet.

6. A jogorvoslati jog természetével az AB már számos határozatában
foglalkozott. Ahogyan a testület az 5/1992. (I. 30.) AB határozatban ki-
fejtette, az alkotmányos követelmények szerint a jogorvoslati jognak
tartalmaznia kell a magasabb vagy más szervhez fordulás jogát. A jelen-
legi szabályozással önmagában a jogorvoslati jog nem sérülne. Azonban
sérül a jogbiztonság követelménye azzal, hogy a felettes ügyész dönt az
ügyészi indítványról, amelyhez a bíróság ismételten kötve van. E meg-
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oldás a fent említett okok következtében még formálisan sem biztosít-
ja a terhelt és a védô fellebbezéshez való alkotmányos jogát.

7. Az elôzetes letartóztatáshoz fûzôdô preventív célok nem okozhat-
ják az egyének személyes szabadságának aránytalan és szükségtelen kor-
látozását. Ezt kívánja meg az ártatlanság vélelme is. Az AB a (régi) Be.
nov. és az Be. hasonló rendelkezéseit azonnali hatállyal, még a rendel-
kezések hatályba lépése elôtt megsemmisítette.

33/2001. (VII. 11.) AB HATÁROZAT

FEGYVEREK EGYENLÔSÉGE

Az indítvány

1. Az indítványozó utólagos alkotmányossági vizsgálatot, valamint
alkotmányjogi panaszt nyújtott be a (régi) Be. ellen. Az ügy elôadó bí-
rája Strausz János volt.

2. A (régi) Be. támadott 42. § (4) bekezdése a bírák kizárásával kap-
csolatosan fogalmaz meg rendelkezéseket. A bekezdés értelmében a bí-
rák kizárását eldöntô tanácsülés elôtt a bíróságnak be kell szereznie az
ügyész indítványát, valamint abban az esetben, ha a bejelentést nem a
bíró tette, a bíró nyilatkozatát a kizárással kapcsolatban.

3. Az indítványozó foglalkozását tekintve ügyvéd. Az ellene folyó bün-
tetôeljárásban az illetékes, valamint a megyei bíróságok közül egy kivételé-
vel valamennyi testületileg kérte kizárását. A másodfokú bíróság a megma-
radt egyetlen bíróságot jelölte ki illetékes bíróságként. Az errôl szóló bíró-
sági végzést követôen az indítványozó elfogultsági kifogást jelentett be a ki-
jelölt bíróság elnökével és az eljáró bíróval szemben. Ezzel egyidejûleg az
indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult. Indítványában kérte, hogy a
(régi) Be. idézett szakaszát semmisítsék meg, és a konkrét ügyben nyilvánít-
sák alkalmazhatatlannak. Indítványát a következôképpen indokolta: a jogsza-
bály idézett szakasza ellentétes az alkotmány 57. § (1) és (3) bekezdésével,
azaz a független és pártatlan bírósághoz való joggal és bírósági eljárással, a
„fegyverek egyenlôségének” elvével, valamint a védelemhez való joggal.

A határozat

4. Határozatában a testület utalt a 25/1991. (V. 18.) AB határozatra,
amelyben kifejtette: a védelemhez való jogba beletartozik az is, hogy az
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eljárás alá vont személy az üggyel kapcsolatos véleményét elmondhatja,
és a hatóságok jogosultak és kötelesek ôt meghallgatni. Ezzel szemben
a kizárás során a terhelt véleményének kikérését nem teszi kötelezôvé a
törvény, sôt a bíróság csak az ügyészségi vélemény beszerzése és megis-
merése után értesíti a terheltet a kizárással kapcsolatos döntésrôl. Ennek
következtében a rendelkezés sérti a védelemhez való jogot.

Az a tény, hogy az ügyészi indítvány a bíróság elé kerül, míg a ter-
heltet meg sem hallgatják, ellenkezik a bíróság elôtti egyenlôség elvé-
vel, mert az ügyész számára többletjogokat biztosít. A határozat utal a
6/1998. (III. 11.) AB határozatra, mely szerint a fegyverek egyenlôsége
nem azt jelenti, hogy a védelem és a vád pontosan ugyanazokra a jogo-
sítványokra jogosult, de a két oldalnak egyenlô esélyt és alkalmat kell
biztosítani arra, hogy tény- és jogkérdésben véleményt formálhasson.
A szabályozás nem felel meg e követelményeknek, ezért az AB a (régi)
Be. 42. § (4) bekezdését alkotmányellenesnek nyilvánította és az ügyé-
szi indítvány beszerzésére vonatkozó mondatot megsemmisítette.

5. A határozat nem adott helyt az adott ügyben kért ex tunc hatályú
megsemmisítésnek, mivel a konkrét ügyben a bíróságot nem befolyá-
solhatta az ügyészi indítvány, hiszen nem volt választási lehetôsége a ki-
jelölhetô bíróságok között, tekintettel arra, hogy az illetékességi körébe
tartozó bíróságok közül csak egy bíróság nem kérte teljes kizárását.

15/2002. (III. 29.) AB HATÁROZAT

VÉDELEMHEZ VALÓ JOG III.

Az indítvány

1. Az Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján a Fôvárosi Bíróság az elôtte
folyamatban lévô ügyben a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozások-
ról szóló 1996. évi CIIX. törvény (a továbbiakban Hpt.) utólagos nor-
makontrollját kérte. Az ügy elôadó bírája Tersztyánszkyné Vasadi Éva
volt.

2. A Hpt. 197. §-a kimondja, hogy a banktitoknak minôsített, a
PSZÁF által a bíróságnak elküldött peranyagokat a bíróság csak ismer-
tetheti, másolat azokról nem készíthetô.

3. A bíróság szerint a kifogásolt rendelkezés sérti a bíróság elôtti egyen-
lôség elvét, mert a szabályozás indokolatlanul korlátozza az ellenérdekû
fél iratbetekintési jogát. Az elôtte folyamatban lévô ügyben a PSZÁF
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közel százoldalnyi iratot nyújtott be, amelynek jelentôs része táblázat és
számszaki adat volt. Az elsôfokú bíróság intézkedett ugyan, és a zárt
tárgyalás elrendelésével egyidejûleg kötelezte az alperest az anyagok
megküldésére, de a másodfokú bíróság ezt semmisnek nyilvánította a
Hpt. 197. §-ára való hivatkozással.

A határozat

4. A határozat utalt a 6/1998. (III. 11.), valamint az 5/1999. (III. 31.)
AB határozatokra, amelyek a nemzetközi gyakorlat alapján megálla-
pították, hogy az igazságos tárgyaláshoz való jog sokkal összetettebb
annál, mint hogy kimerüljön a tárgyaláshoz való jogban. Az igazságos
tárgyalás elvének egyik eleme a per teljes megismerésének joga, a fegy-
verek egyenlôsége. A 6/1998 (III. 11.) AB határozatban a testület már
kifejtette, hogy a per anyagának megismerése és annak birtoklása egya-
ránt a fegyveregyenlôség elvének eleme, ezek az úgynevezett minden-
képpen biztosítandó alapjogok közé tartoznak. Az AB rámutatott: az
alapjogok korlátozásának gátja az alkotmány 8. § (2) bekezdése és az
egyes alapjogok esetében az alkotmány további kritériumokat is alkal-
maz, amelyek egyrészt az általános alkotmányos mércét az illetô jog tar-
talmához igazítva konkretizálják, másrészt konkrét voltukban állandó
és saját tartalmi ismérvekkel határozzák meg az adott alapjog lényeges
tartalmát. Az 57. § (1) bekezdésérôl a határozat megállapította, hogy
nincs olyan szükségesség, amely miatt a tárgyalás tisztességes voltát
korlátozni lehetne, hanem a tisztességes eljárás elvein belül alakítandó
ki olyan ismérvrendszer, amely meghatározza e jog korlátozásának szük-
séges és arányos voltát.

5. A 6/1998. (III. 1.) AB határozatban kifejtett indokok alapján a tes-
tület leszögezte, hogy a bíróság elôtt mindenkinek ugyanolyan eséllyel
kell rendelkeznie. Az adott esetben tehát ez azt jelenti, hogy minden re-
leváns iratot a felek mindegyike azonos mélységben és teljességében és
azonos módon ismerhessen meg. Ennek nem felel meg a Hpt. 197. §-a,
amely ezzel ellentétesen szûkíti az alkotmányos jog tartalmát, és meg-
nehezíti az egyik fél felkészülését a védekezésre. A tisztességes eljárás-
hoz való jog mint speciális alapjog megelôzi a banktitokkal szemben
fennálló alkotmányos érdeket. Így az említett szakaszt az AB határoza-
tában megsemmisítette, a konkrét esetben való alkalmazhatóságát ki-
zárta, tekintettel a felperesnek az iratok megismeréséhez fûzôdô külö-
nösen fontos érdekére.
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8. TULAJDONJOG

64/1993. (XII. 22.) AB HATÁROZAT

ALKOTMÁNYOS TULAJDONVÉDELEM

Az indítvány

1. Számos indítványozó kérte az 1993. július 30-án kihirdetett és
1994. január 1-jén hatályba lépô Ltv. több rendelkezésének utólagos
normakontrollját. Az Ltv. egyes szabályait már kihirdetésüktôl kezdve
alkalmazni kellett. Az ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az alábbi indítványokat az AB egyesített eljárásban bírálta el:
– Az Ltv. 20. § (2) bekezdése lehetôvé teszi a használati díj emelését

a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétôl számított hat hónap eltelté-
vel, ami tiltott diszkrimináció (alkotmány 70/A. §) a volt házfelügye-
lôkkel mint jóhiszemû jogcím nélküli lakáshasználókkal szemben, vala-
mint sérti azok emberi méltósághoz való jogát.

– Az Ltv. 34. és 35. §-a önkormányzati jogforrásban rendel megha-
tározni a helyiségekkel kapcsolatos bizonyos díjakat és támogatást,
amelyek meghatározására az önkormányzatoknak már egy korábbi tör-
vény is felhatalmazást adott, ami így bizonytalanságot okozhat.

– Az Ltv. 43. §-a lehetôvé teszi a bérbeadók számára, hogy a határo-
zatlan idôre kötött szerzôdéseket cserehelyiség biztosítása nélkül is fel-
mondhatják, önkormányzati helyiségek esetében azonban ez a jog öt
évig nem gyakorolható, ami sérti az alkotmány 70/A. és 70/B. §-át.

– Az Ltv. 45–63. §-ai által alapított vételi jog aránytalanul korlátoz-
za a tulajdonos rendelkezési jogát, sértve ezzel az alkotmány 8. § (2),
9. § (1), 13. § (1), valamint 12. § (2) bekezdését; a kapcsolódó részlet-
fizetési kedvezményt megállapító, illetve a vételárat meghatározó ren-
delkezések sértik az alkotmány által biztosított magánautonómiát és tu-
lajdonosi autonómiát. Továbbá az ügylet során a kárpótlási jegyek név-
értéken való beszámításának elôírásával az állam alkotmányellenesen
hárít át kötelezettségeket az önkormányzatokra.

– Formai alkotmányossági hiba, hogy az ingatlanok elidegenítésével
kapcsolatos Ltv.-beli szabályokat úgynevezett feles szavazati aránnyal
fogadták el, ami sérti az alkotmány 44/C. §-át.

– Tiltott diszkriminációt valósít meg az Ltv. 45. § (5) bekezdésének
d) pontja, amely kizárja a vételi jogot a mûemléképületben lévô lakások
tekintetében.
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– Az Ltv. 62–63. §-ainak az eladásból befolyó bevételek felhasználá-
sáról szóló rendelkezései sértik az alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének
b) pontját, illetve az Ötv. 1. § (6) és 80. § (8) bekezdését; ellentétesek
továbbá a Ptk. 226. § (2) bekezdésével.

– Az Ltv. 75. § (1) bekezdése elôírja, hogy szolgálati lakások esetén
a munkaviszony megszûnése automatikusan megszünteti a bérleti szer-
zôdést. Ez alkotmányellenes megkülönböztetés a házfelügyelôi szolgála-
ti lakásokban élôkkel szemben, továbbá veszélyezteti szociális biztonsá-
gukat.

– Az Ltv. 76. § (2) bekezdésébe foglalt lakbéremelési tilalom sérti az
önkormányzati autonómiát.

A határozat

3. Az önkormányzatok tulajdonhoz juttatásának jogalkotási folyama-
tát az Ötv. 107. § (1) bekezdése indította el, amely rendelkezik az önkor-
mányzati tulajdonba került állami tulajdonú vagyontárgyakról. Továb-
bi ingatlanvagyont juttatott számukra az egyes állami tulajdonban lévô
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban Vátv.) azzal, hogy az ebbe a körbe
tartozó helyiségek bérletére, bérére és elidegenítésére vonatkozó szabá-
lyokat külön törvény fogja megállapítani. Ez a törvény az Ltv., amely-
nek hatálybalépése jelenti a folyamat lezárását.

4. Az AB alkotmányellenesnek minôsítette a Ltv.-ben rögzített, a
45. § (1), valamint az 54. § (1) bekezdésével alapított vételi jogot, a to-
vábbi kérelmeket pedig elutasította. A „tulajdoni rendszerváltás” al-
kotmányos korlátok között zajlik, ezért az esetlegesen elkövetett hibák
kijavítása csak a szerzett jogok tiszteletben tartásával lehetséges. A
Vátv.-vel átadott lakásokat és egyéb helyiségeket az önkormányzatok a
Vátv.-ben meghatározott terhekkel együtt szerezték meg. Az átszállás-
kori teher nem szükségképpen változatlan, súlyosbítása viszont alkot-
mányossági kérdés lehet, mert ekkor már a megszerzett tulajdon meg-
terhelésérôl van szó. Ennek az ügynek a tárgya, hogy a Vátv.-ben sze-
replô „absztrakt teher” – mely szerint az „elidegenítésre vonatkozó sza-
bályokat külön törvény állapítja meg” – magába foglalhatja-e az Ltv.
által a bérlôknek adott vételi jogot. Ezzel az Ltv. az önkormányzatok-
ra nézve súlyosabbá tette a lakáselidegenítés terheit ahhoz képest,
ahogy a tulajdont megszerezték. A vételi jog természetét tekintve
azonban különbözik a kisajátítástól, mivel az AB gyakorlatában a tör-
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vénnyel alapított vételi jog nem tulajdonelvonás, hanem a tulajdon
rendkívül súlyos megterhelése.

5. A tulajdonhoz való jog alapvetô jog. Az alkotmányos tulajdonvé-
delem köre nem azonosítható az absztrakt polgári jogi tulajdon védel-
mével, ugyanis az állagelvonással szemben az alkotmány nem ad feltét-
len védelmet. Az alapjogként védett tulajdon tartalmát a mindenkori
(alkotmányos) közjogi és magánjogi korlátaival együtt kell érteni. Így a
tulajdon védelmének a két ellentétes oldalát az egyéni autonómia anya-
gi alapjának védelme és a tulajdon szociális kötöttségei jelenti. A véde-
lem elsôdleges tárgya a tulajdon állaga, azonban a tulajdon általános
helyettesíthetôségébôl következôen a lehetséges terheket figyelembe
véve az alkotmányos garancia határa az értékének a biztosítása (az ál-
laggarancia értékgaranciával való helyettesítésének szélsô esetét az al-
kotmány maga is nevesíti a „kisajátítás” intézményében). Az AB
ilyen tulajdonvédelmi felfogása összhangban van az Emberi jogok eu-
rópai egyezményével és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésé-
vel is.

6. A tulajdonhoz való alapvetô jog védelmében a minôségi határvo-
nal ma már nem a tulajdon „korlátozása” és „elvonása” között van. Az
alkotmányossági kérdés az lett, mikor tarthat igényt kártalanításra a tu-
lajdonos. A tulajdon súlyos megterhelése is megkövetelheti ugyanis a
kisajátításhoz hasonló védelmet, ezzel párhuzamosan azonban egyre
több korlátozást kell elviselni minden ellentételezés nélkül. Az állami
beavatkozás alkotmányossága megítélésének tere a közérdek és a tulaj-
donkorlátozás arányosságának megítélése lett. Más alapjogi korlátozá-
sokkal szemben itt azért nem követelmény a „közérdeknél” nagyobb
„szükségesség”, mivel maga az alkotmány is csak a közérdeket kívánja
meg a szélsô esetnek tekinthetô kisajátítás esetén is.

7. Az alkotmány 12. § (2) bekezdése értelmében az állam tisztelet-
ben tartja az önkormányzatok tulajdonát. Az AB a 3/1993. (II. 4.) AB
határozat indoklásában fejtette ki állásfoglalását az alkotmány 44/A. §-
ában biztosított alapjogokkal kapcsolatban. Eszerint az alapjogvédelem
az általános, illetve az Ötv. felhatalmazása alapján hozott törvények ke-
retei között érvényesül. A Vátv. az általa önkormányzati tulajdonba jut-
tatott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére
vonatkozó szabályozást külön törvénybe utalta. A szabályozás megenge-
dettsége tehát eredeti teher ezen a tulajdonon. Ez csak az önkormányza-
ti bérletekre vonatkozik, így ebbôl a szempontból nem merülhet fel a
késôbbi szabályozás diszkriminatív volta.
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8. A törvényhozó jogosult tehát a lakások elidegenítését szabályozni; az
önkormányzatok a lakásokon eleve a rendelkezési jog eme korlátozásá-
val szereztek tulajdont. Ez fogalmilag is azzal jár, hogy az állam az áta-
dott tulajdon állagának védelméért nem vállalhatott garanciát; az ön-
kormányzatoknak eleve számolniuk kellett azzal az állami lakáspoliti-
kával, amely ôket a lakások elidegenítésére készteti. Ilyen esetben érte-
lemszerûen a tulajdon védelmének az a tágabb garanciája jön számítás-
ba, amely a tulajdon értékéért kezeskedik.

A törvényhozó viszonylag nagy szabadsággal szabályozhatja a lakás-
gazdálkodással összefüggô kérdéseket, ennek keretében mérlegelheti,
hogy a lakáskérdés megoldását milyen arányban építi a magántulajdon-
ra és a köztulajdonban álló bérlakásokra. Ezen arány megváltoztatása is
rá tartozik. Ennek során a vételi jog felhasználása a tulajdonosváltásra
nem eleve alkotmányellenes, de nem is eleve alkotmányos. A lakásva-
gyon különleges helyet foglal el az önkormányzat vagyontárgyai között
funkciója alapján. Az Ltv. és az Ötv. ugyanis kötelezô feladatként írja elô
az önkormányzatoknak a lakásgazdálkodást, ezért az alkotmány 44/A. §-
a szempontjából mindkét törvény korlátokat állapíthat meg. A vételi jog
alapításával a törvényhozó tehát nem lépte túl azt az ésszerû határt, ame-
lyen belül a tulajdonkorlátozás közérdekbôl való szükségességérôl dönt-
het. Ez az érvelés azonban kizárólag azokra a lakásokra érvényes, amelyek
tulajdonjogát az önkormányzatok a Vátv. alapján szerezték meg.

9. Ha tehát az önkormányzatok lakástulajdonosi jogainak korlátozá-
sa a vételi joggal alkotmányosan megengedhetô, vizsgálandó, hogy ez a
megoldás megfelel-e az arányosság követelményének. Az a tény, hogy a
bérlôk ötévente jelenthetik be vételi szándékukat a lakásokra, elidege-
nítési tilalmat eredményez, jelentôsen megnehezítve ezzel az önkor-
mányzatok számára a lakásgazdálkodást. Ráadásul ez a tulajdon olyan
korlátozását jelenti, amely esetleg a tulajdonjog megszûnéséhez is ve-
zethet. Mindezekre tekintettel az ötéves határidô aránytalanul, így al-
kotmányellenesen hosszú, és csak az értékgarancia érvényesítése mellett
lehet alkotmányos. Ennek módját a törvényhozás alakítja ki, és az ehhez
vezetô részletszabályok önmagukban (például a kárpótlási jegyek névér-
téken való beszámításának kötelezettsége) nem kifogásolhatók. A lakás-
tulajdon szerepére vonatkozó érvek, amelyek megengedhetôvé tették az
önkormányzati tulajdon vételi joggal való megterhelését, nem állnak a
nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.

10. Az Ltv. csak abban az esetben teszi lehetôvé a használati díj emelé-
sét a jogcím nélküli használat kezdetétôl számított hat hónap elteltével, ha
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a használó másik lakásra nem tarthat igényt. Ez a szabályozás nem
diszkriminatív a házfelügyelôkkel szemben, mivel ôk a Vátv. 43. § (6)
bekezdése értelmében erre jogosultak.

Alkotmányellenesség az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsé-
gének megismétlésével kapcsolatban csak akkor állhatna fenn, ha a ren-
delkezések kollíziója miatt vagy más okból a jogbiztonság sérülne. Je-
len esetben nincs ilyen összeütközés.

Az önkormányzati helyiségekre határozatlan idôre kötött szerzôdések
felmondására vonatkozó, kedvezôbb szabályokat megállapító rendelke-
zések nem diszkriminatívak, mivel az ilyen szabályozás a törvényhozó
mérlegelési körébe tartozik.

Az állam mûemléképületekkel kapcsolatos védelmi feladata megkö-
veteli, hogy azok tulajdonjogát csak olyan vevôk szerezhessék meg, akik
képesek eleget tenni az ebbôl eredô sajátos követelményeknek. Nem
diszkriminatív tehát, hogy az Ltv. az ilyen ingatlanokra nem enged vé-
teli jogot, mivel a vételi jog ilyen szempontú válogatásra nem adna le-
hetôséget.

Az a kötelezettség, hogy az épületeket a vételi megállapodás után
társasházakká kell alakítani, nem sérti az alkotmány hivatkozott szabá-
lyait, mivel a törvényalkotó az elidegenítés szabályozásakor nincs meg-
határozott jogi formákhoz kötve.

Az Ltv.-nek az eladásból származó bevétel felhasználására vonatkozó
rendelkezése nem ellentétes a Ptk. 226. § (2) bekezdésével, illetve a
szerzôdési szabadság alkotmányos elvével, mivel nem jelenti a szerzôdé-
sek tartalmának megváltozását.

A szolgálati lakások bérletének megszûnésére vonatkozó speciális
szabály nem sérti az alkotmányt, hiszen az a szolgálati lakás fogalmából
eredô rendelkezés.

Az Ltv.-ben foglalt határozott idôre szóló lakbéremelési tilalom
nincs közvetlen összefüggésben az önkormányzatok alapjogaival, hiszen
meghatározott jövedelemhez való joguk az alkotmányból nem vezethe-
tô le. Mindezek mellett a tilalom a helyi közösség jelentôs részét alko-
tó bérlôk jogos érdekeire, és az így létrejövô állapot átmeneti jellegére
figyelemmel arányos, ezért nem jelenti áttételesen sem az önkormány-
zat jogainak alkotmányellenes korlátozását.

Az AB a formai kifogással arra való tekintettel nem foglalkozott,
hogy az érintett rendelkezéseket más okból amúgy is megsemmisítette.
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Párhuzamos indokolások

11. A határozathoz Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos véle-
ményt fûzött, melyhez Szabó András alkotmánybíró csatlakozott. Vörös
Imre szerint a határozat rendelkezô része nincs összhangban annak in-
dokolásával, mivel csak a vételi jog gyakorlásának idôtartama és a vétel-
ár, valamint a forgalmi érték közötti különbség alkotmányellenességét
alapozza meg, nem pedig a kodifikált vételi jog egészét.

Az érvelés során az önkormányzatok közjogi jogi személyiségébôl, a tu-
lajdonjog korlátozhatóságából, valamint abból indul ki, hogy az állam – az
alkotmány értelmében – tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonjo-
gát. Megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdon elvonásánál és korláto-
zásánál a közjogi jogalanyiság ténye a tulajdonhoz való jog védelmét a ma-
gánjogi jogalanyokhoz képest differenciálja, adott esetben gyengíti, relati-
vizálja. Ennek alkotmányos határát a helyi önkormányzáshoz való kollek-
tív alapjog sértetlensége és az önkormányzati autonómia jelenti.

Az Ltv. által alapított vételi jog a tulajdonos önkormányzat akarati auto-
nómiáját a tulajdon átszállásából teljesen kizárja, így már nem csak a tulaj-
don gyakorlását, hanem fennállását is érinti. Ezért azt az alkotmány 13. § (1)
és 8. § (2) bekezdésének fényében kell vizsgálni. A tulajdonjog elvonásának
ilyen lehetôsége pedig már a tulajdonhoz való jog lényeges tartalmát érinti,
ami még törvénnyel sem lehetséges. Következésképpen az Ltv. által alapított
vételi jog sérti az alkotmány 8. § (2), 13. § (1), 12. § (2) bekezdését, 42. §-
át, valamint a 44/A. § (1) bekezdésének b) pontját, ezért alkotmányellenes.

Az alkotmánybíró véleménye szerint az Ltv. alkotmányos indok nélkül,
önkényesen tesz különbséget az önkormányzati és az egyéb tulajdon között.
Lényegesnek tartja, hogy a tulajdonhoz való jogba a kisajátítási lehetôség
értékgaranciával sem fér bele. A teljes kártalanítás melletti tulajdonlevonás-
nak ugyanis a kisajátítás szigorú feltételrendszerének kell megfelelnie, kü-
lönben elmosódik a határ a tulajdonhoz való jog és a kisajátítás között.

35/1994. (VI. 24.) AB HATÁROZAT

KÜLFÖLDIEK TULAJDONSZERZÉSE

Az indítvány

1. A köztársasági elnök az alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján – a
törvény kihirdetése elôtt – indítványozta az Alkotmánybíróságnál az
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Országgyûlés által 1994. április 6-án elfogadott, a termôföldrôl szóló
törvény több rendelkezésének elôzetes normakontrollját. Az ügy elôadó
bírája Ádám Antal volt.

2. Az Országgyûlés által elfogadott törvény 5. §-a meghatározta azt
a maximális termôföldnagyságot, amelyet magánszemély megszerezhet;
a 6. § a termôföld tulajdonjogának megszerzésébôl kizárta a jogi szemé-
lyeket és a jogi személyiség nélküli szervezeteket a magyar állam, az ön-
kormányzatok, az erdôbirtokossági és legelôbirtokossági társulatok, a
közalapítványok és bizonyos esetekben az egyházak kivételével. A kül-
földi magánszemélyeket a törvény 7. §-a zárta ki a termôföld tulajdon-
jogának megszerzésébôl. A 9. § kimondta, hogy az e tilalmakkal ellen-
tétes szerzôdés semmis. A 13–14. §-ok szerint termôföld haszonbérleti
szerzôdés – kivéve, ha az egyik szerzôdô fél a magyar állam vagy egy ön-
kormányzat – csak határozott idôre, legfeljebb tíz évre köthetô. Az er-
dôkre, illetve a szôlô és gyümölcsös mûvelési ágú termôföldre a törvény
speciális szabályokat állapított meg.

3. Az államfô indítványa szerint a törvény ismertetett korlátozásai –
figyelemmel az AB gyakorlatára – indokolatlan különbségtételt tesznek
a polgári jogi jogviszonyok alanyai között, ez pedig sérti az alaptörvény
70/A. § (1) bekezdését. A tulajdonjog megszerzésének tilalma az indít-
vány szerint ellentétes az alkotmány 56. §-ával, amely szerint minden
ember jogképes. Ezen túl a tulajdonjog megszerzésének korlátozása sér-
ti az alkotmány 14. §-ában biztosított öröklési jog részét képezô szabad
végrerendelkezés jogát, mivel az részben elvonja az alkotmány 13. § (1)
bekezdésében biztosított tulajdonjog részét képezô rendelkezési jogot.
Erre a köztársasági elnök véleménye szerint csak a szükségességi-ará-
nyossági tesztnek megfelelô korlátozás alapján lenne alkotmányos lehe-
tôség. Az államfô megfogalmazta azt az aggályát is, hogy az elfogadott
törvény sérti a piacgazdaságnak az alkotmány 9. § (1) bekezdésében
deklarált elvét.

A határozat

4. Az AB határozata szerint a törvény korlátozó rendelkezései alkotmá-
nyosak, amennyiben az elbírált korlátozások ésszerû indokai tárgyilagos
mérlegelés szerint fennállnak. A testület az indítvány elbírálásakor ki-
fejtette, hogy a földtulajdon sajátos természeti és vagyoni tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. A föld egyrészt véges jószág, mivel mint természe-
ti tárgy korlátozott mértékben áll rendelkezésre és nem szaporítható,
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mással nem helyettesíthetô. Másrészt a termôföldhöz nélkülözhetetlen-
sége, megújulási képessége, különleges kockázatérzékenysége és ala-
csony nyereséghozama miatt különös szociális kötöttségek kapcsolód-
nak, amelyek indokolhatják a tulajdonosi jogokkal szemben a közér-
dek érvényesítését. Az AB hivatkozott arra is, hogy a termôföld piaca
és megfelelô ára a szocialista korszakban hosszú idôszakon keresztül
mesterségesen visszatartott ingatlanforgalom miatt még nem alakulha-
tott ki.

5. A testület határozatában hivatkozott a 21/1994. (IV. 16.) AB ha-
tározatra, mely szerint a piacgazdaság és más hasonló államcélok alkot-
mányellenes megsértését csak olyan szélsôséges esetben állapítja meg az
AB, ha az állami beavatkozás már fogalmilag és nyilvánvalóan ellenté-
tes az államcéllal. Ennek megfelelôen a vizsgált törvény nem ellentétes
az alkotmány 9. § (1) bekezdésével; sôt a birtokméretek maximálásának
indoka éppen a piacgazdaság megteremtésére vonatkozó alkotmányi fel-
adat végrehajtása.

6. A vizsgált szabályozás az AB szerint nem sérti a tulajdonhoz va-
ló jogot. A termôföld eladóinak rendelkezési jogát – vagyis hogy kire
ruházza át tulajdonát – a törvény csak olyan kis mértékben korlátozza,
amely az elérni kívánt, a 4. pontban kifejtett alkotmányos célokhoz ké-
pest nem aránytalan. A termôföld vásárlóinak oldalán a tulajdonjog sé-
relme fel sem merül, mivel annak nem része a tulajdon megszerzése, az
csak a már megszerzett tulajdont védi. A tulajdonszerzés képességével
az alkotmány 56. §-ában biztosított jogképesség sem áll összefüggés-
ben.

7. A tulajdon megszerzése a 6. pont szerint nem minôsül a tulajdonhoz
való alapjog részének, ugyanakkor erre az esetre is irányadó az a köve-
telmény, hogy az egyes jogalanyok között azonos szabályozási koncep-
ción belül csak tárgyszerû mérlegelés szerint, ésszerû indok alapján lehet
különbséget tenni. Amennyiben tehát a tulajdon megszerzése szem-
pontjából ésszerûtlen különbséget alkalmaz a törvényhozó, azzal meg-
sérti az alkotmány 70/A. § (1) bekezdését. Az AB azt állapította meg,
hogy a megszerezhetô birtokok nagyságának maximalizálásán alapuló
tulajdonszerzési korlátozás a piaci viszonyokra való áttérés miatt éssze-
rû mindaddig, amíg annak indoka fennáll, vagyis amíg ki nem alakul-
nak a termôfölddel kapcsolatban is a piaci viszonyok.

8. A 7. pontban elmondottak irányadók a külföldi személyek tulajdon-
szerzésének korlátozására is. Mivel a tulajdonszerzés nem alapjog, annak
korlátozásához elegendô a tárgyszerû mérlegelés szerint ésszerû indok.
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Az AB szerint a külföldi, a hazainál lényegesen magasabb földárakat és
a külföldi befektetôk tôkeerejét figyelembe véve ésszerû, hogy a piaci
viszonyok kialakulásáig a külföldi személyek ne szerezhessenek földtu-
lajdont Magyarországon.

9. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezô szerve-
zetek kizárása a földtulajdon megszerzésébôl azért ésszerû, mivel ennek
hiányában a magánszemélyek a birtokmaximumra, a külföldi személyek
a teljes földszerzési tilalomra vonatkozó rendelkezéseket ki tudnák ját-
szani. Az a körülmény, hogy a törvény e tilalom alól kiveszi a magyar
államot, az önkormányzatot, az erdôbirtokossági és legelôbirtokossági
társulatot, valamint a közalapítványt, ésszerû megkülönböztetésnek mi-
nôsül, mivel e jogalanyok mindegyike valamilyen módon közfeladatot
vagy kizárólag közösen, osztatlan módon gyakorolható tevékenységet
lát el, illetve vagyontárgyait közösségi használat céljára, a közösség ér-
dekeinek és igényeinek kielégítésére köteles fordítani. A törvényalkotó
megalapozottan feltételezhette, hogy a felsorolt jogalanyok jelzett sajá-
tosságai folytán tulajdonszerzésük nem jár a termôföldre vonatkozó tu-
lajdonszerzési tilalom kijátszásának súlyos veszélyével. Az pedig, hogy
a törvény lehetôvé tesz egyházi jogi személy számára végintézkedés,
ajándékozási, tartási vagy gondozási szerzôdés révén termôföldre vonat-
kozó tulajdonszerzést, az egyházi jogi személyek alkotmányos szerepé-
nek betöltését segíti elô, a vizsgált tilalmak kijátszásának lehetôsége pe-
dig az egyházi jogi személyek körülhatároltsága és sajátosságai folytán
elenyészô. Az AB erre irányuló kifejezett indítvány hiányában nem vizs-
gálhatta, hogy a törvényben felsoroltakon kívül vannak-e más jogi sze-
mélyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyeknél az itt alkal-
mazott pozitív diszkrimináció feltételei ugyancsak megállapíthatók; ez
ugyanis a törvényhozó feladatkörébe tartozik.

10. A jogszabály a tulajdon törvényes örökléssel történô megszerzé-
sét megengedi, a végrendeleti örökléssel kapcsolatban pedig megállnak
a tulajdonszerzéssel összefüggésben kifejtett érvek.

11. Az a tény, hogy a törvény a haszonbérlet idejének korlátozását
nem terjeszti ki a magyar állam és az önkormányzatok termôföldre vo-
natkozó haszonbéreltére, nem ellentétes az alkotmány 9. § (1) bekezdé-
sébe és 70/A. §-ába foglalt jogegyenlôségi elvvel, mert e jogalanyok
sokrétû – környezetvédelmi, természetvédelmi, szociális, kulturális, ok-
tatási, infrastruktúrafejlesztési, gazdaságszervezési – közhatalmi funkci-
ói megalapozzák az elônyös megkülönböztetést.
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Párhuzamos indokolások és különvélemények

12. A határozathoz Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt, melyhez Szabó András alkotmánybíró is csatlakozott. Kilényi bíró eb-
ben kifejtette: nincs alkotmányosan elfogadható indoka annak, hogy a
jogalkotó miért épp a felsorolt jogi személyek számára teszi lehetôvé a
termôföld tulajdonjogának megszerzését, illetve hogy a felsorolásban
nem szereplô jogi személyeket miért fosztja meg kivételt nem tûrô mó-
don a tulajdonszerzés lehetôségétôl. A legelôbirtokossági társulatról
nem rendelkezik törvény, vagyis – a határozat állításával szemben –
nem lehet felelôsséggel és kellô alappal azt állítani, hogy a legelôbirto-
kossági társulatoknál bármi is kizárná a tilalmak kijátszását. Az erdô-
birtokossági társulatokról szóló törvény szerint a társulat megszûnésé-
vel a tulajdonában lévô erdôterület a tagok osztatlan közös tulajdonába
kerül, társulati érdekeltségük arányában, vagyis az ingatlanszerzési kor-
látozás kijátszásának lehetôsége ebben az esetben adott. Nincs ésszerû
indoka annak, hogy közalapítvány miért szerezhet termôföldtulajdont,
ha a köztestületet ezt nem teheti meg. Ugyancsak ésszerûtlen az alapít-
vány és a közalapítvány tulajdonszerzésének diszkriminatív szabályozá-
sa, mivel adott esetben mindkettô létrejöhet ugyanazon közérdekû cél-
ra, márpedig a közérdekû cél azonossága esetén a szerzôképességnek az
alapító személyétôl függô megadása vagy megvonása ellentétes az alkot-
mány 70/A. §-ával, valamint 9. §-ának (1) bekezdésével. Mindemellett
a közhasznú társaság kirekesztése ésszerûtlen megkülönböztetésnek te-
kinthetô, mivel az a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nye-
reség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen
végzô jogi személy.

13. Sólyom László alkotmánybíró a határozathoz ugyancsak különvé-
leményt fûzött. Ebben kifejtette, hogy a belföldi jogi személyek és jogi
személyiség nélküli szervezetek kizárását a földtulajdonszerzésbôl az in-
dokolta, hogy a külföldiek tulajdonszerzési tilalmát és a birtokmaximu-
mot ne lehessen kijátszani. Azok a kivételek, amelyeket a törvény még-
is megenged, ezzel az indokkal nincsenek összhangban, azaz a kivételek
meghatározásának nincs ésszerû indoka. Nincs biztosíték arra, hogy a
jogosultak szerzési képességüket ne használják fel olyan tulajdonszer-
zésre, amelynek kizárása érdekében a törvény a többi jogi személyt
megfosztotta földszerzési képességétôl; s amíg ez a veszély fennáll, nincs
ésszerû indoka a jogosultakhoz hasonló, közfeladatot ellátó jogi szemé-
lyek tulajdonszerzési tilalmának sem.
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Sólyom László a határozathoz párhuzamos indokolást is fûzött. Eb-
ben kifejtette, hogy a jogi személyek szerzési tilalma alóli törvényi ki-
vételeknek nincs ésszerû indoka, hiszen nincs összhangban a megjelölt
indokolással, tudniillik azzal, hogy a külföldiek tulajdonszerzési tilal-
mát és a birtokmaximumot ne lehessen kijátszani. Ugyanis fennáll a ve-
szélye annak, hogy a jogosultak szerzési képességüket olyan tulajdon-
szerzésre használják fel, melynek kizárása érdekében a törvény a többi
jogi személyt megfosztotta földszerzési képességétôl. Ameddig ezt a
helyzetet a törvény nem orvosolja, nem megalapozott különbséget ten-
ni a törvényben megjelölt jogosultak és a hozzájuk hasonló közfeladatot
ellátó jogi személyek tulajdonszerzése között.

40/1997. (VII. 1.) AB HATÁROZAT

ÉPÍTÉSZI MUNKA

Az indítvány

1. A tervezô- és szakértô mérnökök, valamint építészek szakmai ka-
maráiról szóló 1996. évi LVIII. törvénnyel (a továbbiakban Mkt.) kap-
csolatban számos indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz, jogsza-
bály alkotmányellenességének utólagos megállapítása tárgyában. Az
ügy elôadó bírája Sólyom László volt.

2. Az építéstervezési jogosultság részletes feltételeit a 3/1986. (III. 20.)
ÉVM rendelet (a továbbiakban Rendelet) úgy állapította meg, hogy
építéstervezést csak szakirányú felsôfokú szakképesítéssel és szakmai, il-
letve építéstervezôi gyakorlattal rendelkezô személyek végezhetnek.
Ezeket a személyeket az Rendelet 7. § (1) bekezdése alapján tervezôi
névjegyzékbe kell foglalni. A 7. § (4) bekezdése kivételt engedô rendel-
kezést tartalmazott, melynek alapján azok is kérhették felvételüket a
névjegyzékbe, akik szakirányú középfokú végzettséggel és legalább öt-
éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeztek. Ezek a személyek
így a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt munkák tekintetében
rendelkeztek építéstervezési jogosultsággal. A 16/1990. (V. 14.)
KöHÉM rendelet megszüntette ezt a kivételes lehetôséget, így a továb-
biakban ez csak azok számára állt nyitva, akik szakképesítésüket 1990.
december 31. elôtt szerezték.

Az Mkt. 1. § (1) bekezdése szerint engedélyhez vagy névjegyzékbe
vételhez kötött önálló mérnöki és építészeti tervezôi és mûszaki szakér-
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tôi tevékenység csak kamarai tagság alapján folytatható. Az Mkt. 25. §
(1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feltételek és a törvény
egyéb rendelkezései alapján legkésôbb a törvény kihirdetésétôl számí-
tott háromszázhatvanadik napon a Rendelet 7. § (4) bekezdése által
kedvezményezett személyek számára megszûnik a lehetôség arra, hogy
folytathassák építéstervezési tevékenységüket.

3. Az indítványozók véleménye szerint ilyen formában az Mkt. ren-
delkezései sértik az alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság
követelményét, mely az AB gyakorlata szerint magába foglalja a jogbiz-
tonságot, a szerzett jogok védelmét.

A határozat

4. Az AB az indítványt elutasította. A Rendelet 7. § (4) bekezdése
csak a névjegyzékbe való jelentkezésre való jogosultságot biztosított.
További jogszabály nem írja elô az elbírálás szempontjait. Az esetleges
felvétel nem áll közvetlen összefüggésben a kamarai tagsággal. A jog-
szabályi változás alapján az érintett személyek a névjegyzékben tovább-
ra is szerepelhetnek, illetve kérhetik felvételüket oda, azonban bizonyos
átmeneti idô elteltével tervezôi tevékenységet nem folytathatnak.

A munkához való jog korlátozása alkotmányosságának megítélésénél
azt kell vizsgálni, hogy a foglalkozás gyakorlását vagy annak szabad
megválasztását korlátozza-e az állam, illetve hogy az adott foglalkozás-
ba kerülés szubjektív vagy objektív korlátozásáról van-e szó. Indokolt
esetben az állam szigoríthatja valamely foglalkozásba kerülés feltételeit,
azonban ezek nem válhatnak objektív korlátozássá, azaz a szigorított fel-
tételek teljesítése elvileg továbbra is nyitva kell hogy álljon mindenki
számára. Önmagában tehát a vitatott törvényi szabályok nem jelentik a
foglalkozáshoz való alapjog sérelmét.

5. Más a helyzet azokkal a technikusokkal, akik a névjegyzékbe a ki-
vételt engedô rendelkezés alapján kerültek be, és az Mkt. kihirdetését
követô háromszázhatvanadik napon elveszítik a jogukat építéstervezôi
tevékenységük gyakorlására. A korlátozott tervezési jogosultság a tech-
nikusi képesítéssel ellátható munkakörökhöz képest kivételes volta mi-
att önmagában nem élvez alkotmányos védelmet. Vizsgálandó azonban,
hogy akik a tervezési jogosultságot egyénileg megkapták és a tervezés
kereseti forrásuk volt, nem szenvedtek-e tulajdoni sérelmet. Az AB
1992 óta követett gyakorlata szerint a tulajdoni alapjogvédelem kiter-
jed a polgári jogilag nem tulajdonnak minôsülô vagyoni értékû jogok-
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ra is. Sôt a testület azóta ezt az oltalmat az eredetileg védett dologi jel-
legû vagyoni jogokon túl is kiterjesztette. Az AB elfogadja, hogy a
technikusi végzettséggel rendelkezô tervezôk és szakértôk által beveze-
tett és gyakorolt, számukra rendszeres jövedelmet biztosító tervezôi te-
vékenység az alkotmány 13. § (1) bekezdése szerinti tulajdoni védelmet
élvez. Az alapjogként védett tulajdon tartalmát azonban a mindenkori
közjogi és magánjogi korlátozásokkal együtt kell érteni. A tulajdonkor-
látozások alkotmányosságának megítélése során pedig a törvényhozó
közérdekre való hivatkozásának indokoltságát – különösen pedig a köz-
érdekkel való arányosságot – kell felülvizsgálni.

6. Azok a szempontok, amelyek a szakmai kamarák létrehozását és
szabályait alkotmányosan indokolják – különösen a szakmai kamarák
zártsága és egységessége, továbbá az e szakmák gyakorlásának kivételt
nem tûrôen felsôfokú képesítéshez kötése –, olyan közérdeket képvisel-
nek, amellyel szemben az e szakmai körbe nem tartozók által élvezett
kedvezmény elvesztése arányosnak minôsül.

7. Az AB gyakorlata szerint a valamely jogszabály alkalmazására
való felkészüléshez szükséges idôt nem lehet minden jogszabályra vo-
natkozóan egységesen megállapítani. Az alkotmányellenesség csak a
bevezetésére biztosított idôtartam meghatározásának kirívó, a jog-
biztonságot súlyosan veszélyeztetô vagy sértô elmaradása, illetve hiá-
nya esetén állapítható meg. Az Mkt. által megállapított háromszáz-
hatvan nap nem tekinthetô ilyennek. Nem lehet alkotmányos köve-
telmény, hogy az átmeneti idônek addig kellene tartania, amíg a
technikusok a kamarai tagsághoz szükséges feltételeknek elvileg ele-
get tehetnének. A felsôfokú szakképesítés megszerzése nem a tevé-
kenység folytatására szolgál, hanem egy minôségileg más életpálya
alapját nyújtja.

Párhuzamos indokolások és különvélemények

8. A határozathoz Zlinszky János alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt. Szerinte a jogbiztonság – többek között – megköveteli a megszer-
zett jogok védelmét, a teljesedésbe ment vagy egyébként véglegesen le-
zárt jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett
tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának korlátozását. Kivétel ez
alól csak akkor engedhetô, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más al-
kotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz a céljához ké-
pest aránytalan sérelmet. Az Mkt. in fraudem, kerülô módon teszi lehe-
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tetlenné a más jogszabályok által elismert tevékenység folytatását, ezzel
a jogszabályok között olyan kollízió keletkezett, amely egyes szemé-
lyekkel szemben egzisztenciavesztéssel járó jogfosztó hátrányos megkü-
lönböztetéshez vezet, ezért az alkotmányellenességet meg kellett volna
állapítani.

36/1998. (IX. 16.) AB HATÁROZAT

ÖNKORMÁNYZATI GÁZKÖZMÛVAGYON

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett az Ötv. több
rendelkezése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisíté-
se, illetve ezekkel kapcsolatosan mulasztásos alkotmánysértés megálla-
pítása érdekében. Az ügy elôadó bírája Sólyom László és Kiss László
volt.

2. Az Ötv. 107. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzati tu-
lajdonba kerülnek a lakossági szükségleteket kielégítô közmûvek
építményei, vonalas létesítményei, berendezései a település határain
belül, a kizárólagos állami tulajdonban lévô létesítmények kivételével.
Az Ötv. 107/A. §-a kimondja, hogy a fenti rendelkezés alapján a tele-
pülési önkormányzatokat megilletô villamos-, illetve gázközmû-
vagyon a közmûvet üzemeltetô gazdasági társaság vagyonának része.
Ennek meghatározott hányada azonban részvény formájában, a tör-
vény erejénél fogva, a szolgáltatásba bekapcsolt települési önkormány-
zatokat illeti meg.

3. Az Ötv. 107. § (1) bekezdés c) pontja egy meghatározott vagyoni
kör államiból önkormányzati tulajdonba kerülését írta elô. Az indítvá-
nyozók álláspontja szerint a késôbb egy módosító törvénnyel bevezetett
107/A. § visszaható hatállyal csökkentette ennek a vagyonrésznek a
mértékét, ami az alkotmánynak az önkormányzati tulajdon védelmét és
a tulajdon védelmét elôíró rendelkezéseibe ütközik. Más álláspont sze-
rint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, hogy az Övt.
nem rendelkezik megfelelôen az önkormányzatoknak átadandó vagyon-
rész mértékérôl. Egy további kifogás szerint az Ötv. 107/A. §-ának ren-
delkezései többféle értelmezésre adnak lehetôséget, sértve ezzel a jog-
biztonság követelményét.
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A határozat

4. Az AB a kérelmet részben elfogadta, részben pedig elutasította.
A testület következetesen kizárta az önkormányzati tulajdon és a tulaj-
don alapjoga védôkörébôl az azzal kapcsolatos igényeket, hogy az ön-
kormányzat milyen módon és körben jut tulajdonhoz az állami vagyon-
ból: a törvényhozásra várakozás állapotában az önkormányzatoknak
nincs lehetôségük a tulajdonelosztás mértékét befolyásolni vagy megha-
tározott vagyonra igényeket támasztani. Jelen ügyben azonban az Ötv.
már meghatározta a vagyonkört és ez eljárási rendet is.

5. Az AB egy korábbi határozatában megállapította, hogy a tulajdoni
rendszert átalakító törvények a terheket és kötelezettségeket alkotmá-
nyosan eloszthatják azok között, akik a társadalmi tulajdont ingyenesen
megszerzik. Az új tulajdon védelmének teljessége miatt azonban nincs
alkotmányos lehetôség az ilyen terhek utólagos vagy visszamenôleges
szétosztására. Eszerint a tehernek már az alkotmányosan védett tulajdo-
ni igények keletkezése elôtt fenn kell állnia, illetve az állag megszerzé-
se helyett az érték garantálása nem jelentheti a teher súlyosbodását, ha-
bár van mód rá, hogy az eredeti teher megváltozzon az idô múlása és a
körülmények változása következtében. Ugyancsak elismerhetô “abszt-
rakt eredeti tehernek” egy meghatározott tárgykörben a késôbbi törvé-
nyi szabályozás fenntartása.

6. Az AB korábban rámutatott, hogy az önkormányzatoknak az állam-
mal szemben alkotmányosan védett tulajdoni igénye áll fenn, ha törvé-
nyi rendelkezések alapján valamely vagyoni kör megszerzésére kétségte-
len jogcímük keletkezik; ennek alkotmányos védelme pedig teljes. A
jogcím akkor kétségtelen, ha a tényállás egyértelmû. Ha azonban a tu-
lajdonszerzés nem ex lege, hanem ahhoz vagyonátadó bizottság közre-
mûködése szükséges – mint a szóban forgó esetben –, akkor az ilyen
„tisztázás” elôtt nem lehet kétségtelen jogcímrôl beszélni.

7. Az Ötv. hatálybalépésekor – a vonatkozó egyéb jogszabályok ér-
telmében – a „villamos közmûvek” az állam kizárólagos tulajdonában
álltak. Az Ötv. hatálybalépését követôen azonban a „közcélú villa-
mosmûvek” kikerültek a kizárólagos állami tulajdonkörbôl. Ugyanak-
kor az önkormányzatoknak adandó vagyonból kizárt kizárólagos álla-
mi tulajdon körének késôbbi szûkítése nem terjeszti ki automatikusan
az önkormányzatok vagyonszerzési igényeit. Erre való figyelemmel az
AB az indítványokat a villamos közmûvekre vonatkozó részükben el-
utasította.
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8. Az Ötv. hatálybalépésekor nem volt olyan törvény, amely kimond-
ta volna a gázközmûvagyon kizárólagos állami tulajdonban állását. To-
vábbá az összes többi szóba jöhetô jogszabályi rendelkezésbôl is csak az
következett, hogy bár „de facto” állami tulajdonban áll, ennek kizáróla-
gossága megkérdôjelezhetô. A privatizációs jogszabályok az Ötv. szerint
az önkormányzatok tulajdonába adandó gázközmûveket úgy kezelték,
hogy azok természetben való tulajdonba adása lehetséges legyen. Tény-
legesen azonban ez a közmûvagyon, az Ötv. rendelkezését figyelmen kí-
vül hagyva, a gázszolgáltató részvénytársaságok tulajdonába került.
Egyéb további törvények is csak e részvénytársaságok bizonyos mennyi-
ségû részvényét adták át az önkormányzatoknak, ha azok a meghatáro-
zott feltételeket teljesítették.

9. Az AB megállapította, hogy az Ötv. nem keletkeztetett az önkor-
mányzatok számára kétségtelen jogcímet, mivel ex lege tulajdonszerzés-
re nem kerülhetett sor, hiszen a törvény további közhatalmi aktusokat
kívánt meg. Nem eredményezett dologi várományt sem a tulajdonszer-
zésre, mivel nem garantálja a külön aktus nélküli tulajdonszerzést meg-
határozott vagyontárgyak állagán. (A magánjogi váromány egyébként is
a kétségtelen jogcímet feltételezné.) Az önkormányzatoknak ugyanak-
kor „tulajdoni igénye” áll fenn az Ötv. szerinti vagyonjuttatás végrehaj-
tására. Ezt mutatja az is, hogy az Ötv. egy másik rendelkezése az ehhez
szükséges fedezetet leköti, illetve egy 1994-es törvény által beiktatott
szabály szerint erre peresíthetô joga keletkezett. Az ilyen formájú, a fe-
dezet lekötésével és a végrehajtásra peresíthetô alanyi joggal biztosított
jogosítvány kétségtelenül vagyoni értékû jog. Azonban mivel 1994-ben
az átadandó vagyon természetben már nem volt meg mint állami tulaj-
don, ez az igény már csak értékjognak nevezhetô.

Mindezek alapján az értékjog értékének megállapítása mint eljárási
elôfeltétel, továbbá az ennek megfelelô juttatásban részesedés mint a
megállapított értékjog tartalma összességükben alkotmányosan védett
jogosultságot jelentenek. Az önkormányzatoknak tehát elsôsorban arra
az eljárásra van igényük, amely majd az anyagi kétségtelen jogcím meg-
állapításához vezet. Ennek eredményeképp pedig olyan mértékû jutta-
tásban kell részesülniük, amely az Ötv. hatálybalépésekor – annak alap-
ján – megillette volna ôket. Az ettôl való eltérés csak akkor lehetséges,
ha annak a jogalkotó megfelelô alkotmányos indokát tudja adni.

10. Az Ötv. 107. § (3) bekezdése három vagyoncsoportot sorol fel; a jog-
szabályértelmezésnek mind a nyelvtani, mind a logikai szabályai alkal-
mazásával az állapítható meg, hogy a „külön törvény” kitétel ezek kö-
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zül csak az elsô csoportra vonatkozik. A többivel kapcsolatban a késôbb
megjelent jogszabályok közül csak az Övt. tekinthetô kétségtelenül
„külön törvénynek” (a közcélú vízi létesítmények tulajdonba adásáról).
Más jogszabályok tekintetében ennek eldöntése kérdéses. Az Ötv. vita-
tott 107/A. §-át beiktató törvény indokolása szerint ez a törvény „pó-
tolja azt a hiányt, amit a külön törvény elmaradása okozott”.

Az AB véleménye szerint semmi nem utal arra, hogy az Ötv.-ben
említett „külön törvény” azt célozta volna, hogy az állam a közmûva-
gyont valamilyen teherrel vagy kötelezettséggel akarná az önkormány-
zatok tulajdonába adni. Mindössze a végrehajtási kérdések rendezésének
elhalasztásáról lehetett szó, így ez semmiképpen nem eredeti teher meg-
állapítása. A külön törvény tehát nem a vagyoni kör újrameg-
határozására, hanem legfeljebb a végrehajtás részleteire vonatkozhat.
Azonban ha ilyen törvény nem született, az sem eredményez alkot-
mányellenességet, mivel a vagyonátadó bizottságok és a rendesbírósá-
gok az Ötv. hatályos rendelkezései alapján megfelelôen tudják rendezni
a helyzetet. Az esetleg megszületô külön törvény azonban tartalmilag
akkor alkotmányos, ha mind a végrehajtás lépéseit tekintve, mind az
ezen alapuló eredmény szerint kielégíti az önkormányzatoknak a 107. §-
ból eredô, alkotmányosan védett „tulajdoni igényét”.

11. Az AB gyakorlata szerint az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a tu-
lajdon szerepét átvevô, továbbá az azt biztosító vagyoni jogokra és köz-
jogi jogosítványokra. Kiterjedhet tehát a törvényben deklarált tulajdon-
juttatás végrehajtására és az ennek érdekében törvényben létrehozott
biztosítéki értékjog védelmére is. A tulajdon korlátozása során az alkot-
mányossági vizsgálat arra szorítkozik, hogy a közérdekre hivatkozás in-
dokolt-e. Az önkormányzatok védett joga elsôsorban az Ötv. végrehaj-
tására irányul, eredménye pedig a mai állapotában értékjog. Az egyedi
igényérvényesítésrôl az Ötv. törvénnyel történô végrehajtására való át-
térés nem járhat az indokoltnál nagyobb veszteséggel. Ezzel szemben az
indítványozók azt állítják, hogy az Ötv. 107/A. §-a az önkormányzatok-
nak járó gázközmûvagyon utáni részvényjuttatást ennél alacsonyabban
határozta meg.

Az AB megállapította, hogy az Ötv. 107/A. §-a az önkormányzatok-
nak az Ötv. végrehajtása iránti igényét nem teljesítette, mivel a nekik
juttatott vagyoni jogok értékét önkényesen állapította meg, a szükséges
számításokat a törvényelôkészítés során nem végezte el. Ebbôl kifolyó-
lag azonban, a viszonyítási alap hiányában nem adható válasz arra sem,
hogy bekövetkezett-e az önkormányzatok tulajdoni igényeinek mennyi-
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ségi korlátozása. Ezért ezen az alapon alkotmányellenességet nem lehet
megállapítani. Viszont a szabályozás ettôl függetlenül sérti az önkor-
mányzatoknak az alkotmány 13. §-a által védett igényét. Az AB továb-
bá megállapította, hogy nincs olyan közérdek, amelyre hivatkozással ez
alkotmányosnak volna tekinthetô. 

12. Az AB megállapítja továbbá azt is, hogy az Ötv. 107/A. § (2) bekez-
dés b) pontja a jogbiztonság sérelme miatt is alkotmányellenes, mivel
lehetetlenné teszi az önkormányzatok alkotmányos joggyakorlását és az
Ötv. alkotmánynak megfelelô végrehajtását. Önmagában is sértené az
jogbiztonságot, ha olyan rendelkezés hatályban maradna, melynek tar-
talmi alkotmányossági vizsgálata nem végezhetô el. Egyébként a mega-
lapozatlan törvény végrehajtása is rendkívüli nehézségekbe ütközött,
sôt gyakorlatilag elmaradt.

13. Nincs ok arra, hogy az AB a végrehajtási szabályok elmaradása
miatt és a jogbizonytalanság kiküszöbölése végett mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenességet mondjon ki, hiszen a megsemmisí-
téssel újra megnyílik az önkormányzatok számára az a lehetôség, hogy
az Ötv. végrehajtására vonatkozó igényüket bíróság elôtt érvényesítsék.

17/1999. (VI. 11.) AB HATÁROZAT

KÖZTEHERVISELÉS

Az indítvány

1. Az Itv.-vel kapcsolatban számos indítvány érkezett az Alkotmány-
bírósághoz, jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítása
tárgyában. Az ügy elôadó bírája Németh János volt.

2. Fôszabályként az Itv. ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén a
cserével szerzett ingatlan forgalmi értékét veszi az illeték alapjául. Ez
alól állapít meg kivételeket a 21. §, mely lakástulajdonok egymás kö-
zötti cseréje esetén az illeték alapjául az elcserélt ingatlanok forgalmi ér-
tékének különbözetét rendeli figyelembe venni.

3. Az indítványozó szerint kétszer rónak ki illetéket ugyanarra a tu-
lajdonra az Itv. azok a rendelkezései, amelyek elôírják, hogy ha az egy-
szer már illetékkötelesen megszerzett ingatlant eladva a tulajdonos
egy kisebb értékû másik ingatlant vásárol, akkor az értékkülönbözet
alapján ismét illetéket kell fizetnie. Ez pedig sérti a tulajdonhoz va-
ló jogot és ellentétes a kettôs adózás elkerülését célzó nemzetközi
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normákkal is. Egy másik indítványozó szerint mindez a jogállamisá-
got is sérti.

A határozat

4. Az AB az indítványokat elutasította. Megállapította, hogy az Itv. hi-
vatkozott rendelkezéseit már vizsgálta, azonban következetes gyakorla-
ta szerint csak akkor tekinti az indítványban felhozott kifogást ítélt do-
lognak, ha az újabb indítványt „ugyanazon jogszabályi rendelkezésre
vonatkozóan azonos okból vagy összefüggésben terjesztik elô”. Mivel je-
len indítványozók más alkotmányi rendelkezésekkel való ellentétre hi-
vatkoznak, mint a korábbiak, illetve mivel a különösen sérelmesnek
ítélt 21. § (5) bekezdésének szövege idôközben módosult, az AB a ké-
relmeket érdemben bírálta el.

5. A testület gyakorlata szerint az alkotmány a tulajdonhoz való jogot
az állammal szemben biztosítja, s azt mint alapjogot – az értékgarancia
követelményével, illetve a „közérdekû korlátozás arányosságának ismér-
vével – az állammal szemben védi. Az is elmondható továbbá, hogy az
alapjogként védett tulajdonhoz való jog tartalmát mindenkor a közjogi
és alkotmányos magánjogi korlátokkal együtt kell érteni. Mindezek
alapján az AB megállapította, hogy ha az adó, illeték vagy más közbe-
fizetésre vonatkozó szabályozás megfelel az alkotmány 70/I. §-ában fog-
lalt arányos közteherviselés követelményének, akkor az alkotmány 13.
§-át sem érinti. Ebben az esetben megállapítható, hogy az Itv. 19. §-
ához képest a támadott 21. § rendelkezései a lakásokkal összefüggô in-
gatlanforgalom könnyítését célzó, lényegüket tekintve kedvezménysza-
bályok. Mindezek alapján az alkotmány 13. §-ának és 70/I. §-ának sé-
relme nem állapítható meg.

6. Az Itv. 21. § (5) bekezdése az illeték alapjának fent említett kedvez-
ményes számítási módját lehetôvé teszi az egy éven belüli újabb lakás-
vásárlás esetén is. A 21. § (6) bekezdése megállapít ezzel kapcsolatban
egy korrekciós szabályt, melynek értelmében ha az értékkülönbözet na-
gyobb az újonnan vásárolt lakás forgalmi értékénél, akkor ez utóbbi ér-
téket kell figyelembe venni. Enélkül az (5) bekezdés nyilvánvalóan al-
kotmányellenes helyzethez vezetne a (6) bekezdés által szabályozott ese-
tekben, ezért az AB csak a (6) bekezdésre tekintettel nem találta alkot-
mányellenesnek az (5) bekezdést.

Ez a szükséges korrekciós szabály azonban nem található meg a tör-
vényben a lakástulajdonok cseréjét szabályozó rendelkezésekkel [21. §
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(3)–(4) és (8) bekezdés] kapcsolatban. Ezért az alkotmány 70/I. §-ának
potenciális sérelme elkerülése és a 70/A. §-ában megfogalmazott joge-
gyenlôség biztosítása érdekében alkotmányos követelményként állapí-
totta meg, hogy a korrekciós szabályt ezekben az esetekben is alkalmaz-
ni kell.

7. Az Itv. sérelmezett rendelkezései során mindig az új tulajdonszer-
zés ténye alapozza meg az illetékfizetési kötelezettséget. Így minden
egyes tulajdonszerzésnél egyszeri tulajdonelvonásról van szó, ami fogal-
milag sem jelenthet „kettôs adóztatást”.

8. Az AB nem foglalkozott az indítványban hivatkozott nemzetközi
normákkal való ütközéssel. Egyrészt mert ilyen normákat konkrétan
nem jelölt meg az indítvány, másrészt az indítványozó az Abtv. értel-
mében nem jogosult ilyen vizsgálat kezdeményezésére.

9. Az indítványozónak az az állítása, mely szerint az Itv. 21. § (6) be-
kezdése ellentétes a jogállamiság követelményével, alkotmányossági
vizsgálatra alkalmatlan volt, mivel ezt az indítványban nem indokolta.

10/2001. (IV. 12.) AB HATÁROZAT

SZÖVETKEZETI ÜZLETRÉSZ

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett a mezôgazdasá-
gi szövetkezeti üzletrészrôl szóló 2000. évi CXLIV. törvény (a további-
akban Mgüt.) és az azzal kapcsolatos egyes részletszabályokról szóló
31/2001. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban Mgütr.) alkotmány-
ellenességének utólagos vizsgálatát kérve. Az ügy elôadó bírája
Kukorelli István volt.

2. Az indítványozók szerint a szóban forgó jogszabályok egésze ellenté-
tes a jogállamiság, a piacgazdaság és a szövetkezeti autonómia alkotmá-
nyos elveivel, valamint sérti a vállalkozás és a gazdasági verseny szabad-
ságát és a tulajdonhoz való jogot, így alkotmányos szempontból elfo-
gadhatatlan beavatkozást jelent a mezôgazdasági szövetkezetek gazdasá-
gi életébe. Továbbá önkényes megkülönböztetést tartalmaz az érintett
jogalanyok egyes csoportjai között.

3. Több indítványozó szerint az a törvényi rendelkezés, amely elôírja
az „alanyi jogú kívülálló üzletrészesek” üzletrészeinek névértéken való
megvásárlásának kötelezettségét, sérti a tulajdonhoz való jogot, a vállal-
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kozás és a gazdasági verseny szabadságát, valamint a piacgazdaságot.
Ugyancsak kifogásolható módon nem tartalmaz a törvény rendelkezést
a vagyonvesztést elszenvedô tagok és a többi üzletrész-tulajdonos kárta-
lanításáról, továbbá a mezôgazdasági szövetkezetek hitelfinanszírozásá-
ban részt vevô bankok szempontjából is ellentétes a piacgazdaság köve-
telményeivel.

Többen a jogállamisággal, a Ptk.-val és a szövetkezeti törvénnyel el-
lentétesnek találják az Mgüt.-nek azt a megoldását, hogy az adásvétel
olyan közigazgatási eljárás keretében történik, amelyben a megyei föld-
mûvelésügyi hivatal mindkét felet képviselheti, valamint határozatot is
hozhat. Az egyik indítványozó szerint ennek során még a jogorvoslat-
hoz való jog is sérül.

Számos indítványozó a szövetkezeti autonómia elvével és a szövetke-
zeti törvénnyel ellentétesnek tartja az Mgüt.-nek azt a rendelkezését,
amely szavazati joggal ruházza fel a kívülálló üzletrész-tulajdonosokat a
közgyûlésen és a küldöttgyûlésen. Többek szerint a munkához való jog
sérelmével jár az, hogy az Mgüt. bevezetésével számos szövetkezet válik
fizetésképtelenné és szûnik meg.

A jogbiztonság sérelmét látták az indítványozók abban, hogy a tör-
vény preambuluma és tárgyi hatálya ellentétben áll egymással. Úgy ta-
lálták továbbá, hogy a személyi hatályt meghatározó szakasz fogalmi bi-
zonytalanságot okoz, illetve az állami kényszerkölcsönre vonatkozó sza-
bályok egymással ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak. Az egyik in-
dítványozó szerint a törvényhozási eljárás során a jogállamiságot sértô
módon hagyták figyelmen kívül a jogalkotásról szóló törvény, illetve a
házszabály egyes elôírásait. Ugyancsak a jogállamiság sérelmével jár,
hogy a törvény nem hagy elegendô idôt az alkalmazására való felkészü-
lésre, a végrehajtási rendelet nem egy idôben lépett hatályba a tör-
vénnyel, és az Mgütr.-ben szabályozott kérdéseket nem törvény rende-
zi. Mindezek alapján az indítványozók az Mgüt. és az Mgütr. visszame-
nôleges hatályú megsemmisítését kezdeményezték.

A határozat

4. Az AB az Mgüt.-t 2001. január 1-jére – a törvény hatálybalépésé-
nek napjára –, míg az Mgütr.-t 2001. március 3-ára – a rendelet hatály-
balépésének napjára – visszamenôleges hatállyal megsemmisítette.

Az AB gyakorlata szerint a közhatalmi jogosítványokkal nem rendel-
kezô társadalmi, érdekképviseleti szervek véleményének beszerzése a
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jogszabály közjogi érvényességének nem feltétele. Csak a jogszabály ál-
tal kifejezetten, konkrétan megnevezett szervezetek minôsülnek meg-
kerülhetetlennek. Így az Mgüt. alkotmányellenessége nem állapítható
meg önmagában azért, mert az érintett országos érdekképviseleti szerv
nem élhetett maradéktalanul a Jat. és az Sztv. által biztosított vélemé-
nyezési lehetôségével.

Egy másik indítvány szerint az Országgyûlés alkotmányt sértett az-
zal, hogy egy kapcsolódó módosító javaslat nyomán a kormány által elô-
terjesztetthez képest egy minden pontjában eltérô törvényt fogadott el.
Erre azonban az AB véleménye szerint a házszabály alapján lehetôség
van, így ez az eljárás nem volt alkotmányellenes.

Az egyik indítványozó azt is kifogásolta, hogy a törvény nem hagyott
elegendô idôt az alkalmazására való felkészüléshez, ami sérti a jogbiz-
tonságot. Az AB gyakorlata szerint azonban alkotmányellenesség csak a
felkészülésre biztosított idôtartam meghatározásának kirívó, a jogbiz-
tonságot súlyosan veszélyeztetô vagy sértô hiánya esetén állapítható
meg. A vizsgált esetben azonban az érintett jogalanyoknak lehetôségük
volt arra, hogy a jogszabály szövegét megismerjék, emellett az Mgüt.
nem tartalmaz olyan szabályokat, amelyeknek kizárólag a hatálybalépés
napján vagy közvetlenül azt követôen lehetett volna eleget tenni, vagy
amelyek azonnali nem teljesítése szankciót vont volna maga után. Min-
dezekre figyelemmel alkotmányellenesség ezen az alapon nem állapítha-
tó meg.

Az Mgütr. késedelmes hatálybaléptetését sérelmezô indítvánnyal
kapcsolatban az AB rámutatott arra, hogy a jogalkotói feladat késedel-
mes teljesítése nem tekinthetô önmagában alkotmányellenesnek – sôt
még elmulasztása sem –, csak ha ezzel önmagában is alkotmányellenes
helyzetet okoz.

5. A gazdasági rendszerváltás során a szövetkezeti tulajdon átalakítá-
sa az állam alkotmányos kötelessége volt, amit „kényszerátalakítás” for-
májában teljesített. Az így létrejött szövetkezetek a gazdálkodó szerve-
zetek speciális típusává váltak a magyar jogban. Az AB több határoza-
tában alkotmányosnak minôsítette az ennek során alkalmazott „vagyon-
nevesítést”, tekintettel a gazdasági rendszerváltás rendkívüli körülmé-
nyeire. Hangsúlyozta továbbá, hogy a vagyonnevesítés nem a korábbi
tulajdoni igényeket újította fel.

Ugyancsak nem találta alkotmányellenesnek az AB a szövetkezeti ta-
gok és az üzletrész-tulajdonosok eltérô jogi helyzetét, mivel az nem az
üzletrész-tulajdonosok homogén csoportján belül tett önkényes megkü-
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lönböztetés. Ez csupán a tagok és a nem tag („kívülálló”) üzletrész-tu-
lajdonosoknak a szövetkezethez fûzôdô eltérô jogi viszonyából eredô kü-
lönbségtétel, amit az alkotmány egyetlen rendelkezése sem zár ki.

6. Az üzletrész tulajdonosa a hatályos szabályok szerint nem rendelke-
zik tulajdonjoggal a szövetkezeti vagyonnak az üzletrészével megegye-
zô hányada felett. Kizárólag az üzletrészrôl kiállított értékpapír tulajdo-
nosa, ami alapján a szövetkezet adózott eredményébôl évente részesedés-
re (osztalékra) jogosult. Mivel a fentiek alapján a kívülálló üzletrész-tu-
lajdonosoknak az üzletrészük akár pénzben, akár természetben történô
megváltására nincs tulajdoni joguk, az Mgüt. szabályozása így az alkot-
mányos tulajdonvédelem körébe esô szövetkezeti vagyon bizonyos ré-
szének vagy akár egészének közhatalmi eszközökkel való elvonását je-
lenti. Az AB megítélése szerint az így elôírt kifizetési kötelezettség
érinti a mezôgazdasági szövetkezeteknek mint a gazdasági élet alanyai-
nak vagyoni autonómiáját, ezzel az alkotmányban megfogalmazott tu-
lajdonhoz való jogát is. Ennek alkotmányos védelme azonban megköve-
teli, hogy a gazdasági átalakulás során létrehozott szövetkezeti üzletrész
jogintézményéhez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket ne
egyoldalúan, a jogalanyok egyik csoportja magántulajdonának terhére
rendezze át.

7. Az AB gyakorlata szerint a hátrányos megkülönböztetés tilalma a
személyekre általában, így a jogi személyekre is vonatkozik, valamint
nemcsak az alapjogok tekintetében érvényesül, hanem megköveteli,
hogy a jognak mindenkit egyenlôen kell kezelnie. Mindemellett az AB
elismeri, hogy a mezôgazdasági jogalanyokra, illetve a velük jogvi-
szonyban álló személyekre vonatkozó speciális szabályozásnak számos
olyan oka lehet, amely kellôen indokolja az eltérô szabályozást. Ennek
ellenére megállapítható, hogy az Mgüt. és az új szövetkezetekrôl szóló
2000. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Sztv2.) alapján a mezôgazda-
sági és egyéb szövetkezetek között keletkezô – önkényes és alkotmány-
ellenes – megkülönböztetés a jogalanyokat a vagyoni döntések körében
megilletô autonómiára, a szerzôdési szabadságra vonatkozik. Az Mgüt.
ugyanis mint az üzletrészek kötelezô vételére vonatkozó speciális jog-
szabály, az Sztv2.-höz képest kedvezôtlenebb szabályokat állapít meg
mind a határidôkre, mind az adásvételi eljárásra, mind pedig a vételár-
ra vonatkozóan.

8. Az Mgüt. fent bemutatott szabályozása a mezôgazdasági szövetke-
zeteknek az alkotmány 9. §-án alapuló, vétellel kapcsolatos döntési sza-
badságát teljesen elvonja. Ezzel a szövetkezeti vagyoni viszonyok rende-
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zését olyan, a piacgazdaság viszonyai között elfogadhatatlan kényszerát-
alakítás formájában követeli meg, amelyre a mezôgazdasági szövetke-
zetnek semmilyen befolyása nincsen. Az AB álláspontja szerint azonban
a kiépült piacgazdaság viszonyai között az állam a gazdasági változások
érdekében nem vehet igénybe olyan eszközöket, amelyek a gazdasági
rendszerváltozás idején kivételesen megengedettek voltak.

9. Az AB véleménye szerint az Mgüt. a jogalanyok egyes csoportjait al-
kotmányosan elfogadhatatlan szempontok alapján kedvezôbb elbírálás-
ban részesítette. Alkotmányosan elfogadható cél lehet ugyanis a szövet-
kezeti üzletrészek jogintézményének megszüntetése, azonban a szabá-
lyozásnál abból kell kiindulni, hogy az üzletrész-tulajdonosok homogén
csoportot alkotnak.

10. Az Mgüt. 8. § (1) bekezdése hátrányosan különbözteti meg az ala-
nyi jogú kívülálló üzletrész-tulajdonosokat más üzletrész-tulajdonosok-
tól azzal, hogy az elôbbiek szövetkezettel szemben fennálló igényének
érvényesítése érdekében a megyei földmûvelésügyi hivatal külön meg-
hatalmazás nélkül is eljárhat. Ez a megoldás ellentétes az alkotmány 54. §
(1) bekezdésébe foglalt önrendelkezés jogával is, mely az alkotmány-
bírósági gyakorlat szerint magába foglalja a jogérvényesítéstôl való tartóz-
kodás jogát is.

11. Az igények bejelentésére, az üzletrészek kifizetésére és az azzal
kapcsolatos közhatalmi tevékenységre vonatkozó eljárási szabályok a tör-
vény alapkoncepciójának szerves részét alkotják. Egyrészt mivel ezek
határozzák meg a mezôgazdasági szövetkezeteket sújtó vagyonelvonás
módját, másrészt jelentôs mértékben ebben a tekintetben éri ôket hát-
rányos megkülönböztetés. Az AB szerint ez az Mgüt.-ben és az
Mgütr.-ben szabályozott eljárási rend, melynek során a földmûvelésü-
gyi hivatal a felek képviselete mellett a közigazgatási hatóság szerepét
is betölti, ellentétes a jogállamiság követelményeivel. Jogállamban
ilyen jogszabályi megoldásra semmiféle indok nem kényszerítheti a
jogalkotót.

Az is megállapítható továbbá, hogy az Mgüt.-nek az üzletrészek
megszüntetésére vonatkozó eljárással kapcsolatos szabályai több ponton
is ellentmondásosak és alkalmazhatatlanok. Az AB gyakorlata szerint
meghatározott életviszonyok, illetve tényállások ellentétes törvényi sza-
bályozása csak akkor válik alkotmányellenessé, ha alapjogi jogsértéshez
vezet. Az ugyanazon törvényen belüli ellentétes szabályozás azonban
már olyan fokú jogbizonytalanságot teremt, amely alkotmányellenes.
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Különvélemény

12. A határozathoz Bagi István alkotmánybíró csatolt különvéleményt,
melyben kifejti, hogy a határozat minden pontjával egyetért, eltekintve
az Mgüt. 11. §-ának megsemmisítésétôl. Ez ugyanis a törvény többi
szakaszához képest merôben más természetû, mivel – az Sztv. módosí-
tásával – a kívülálló üzletrész-tulajdonosokat tette volna a tagokkal azo-
nos jogállásúvá a közgyûlésre és a küldöttgyûlésre vonatkozó szabályok
szempontjából. Emiatt ez nem tekinthetô a mezôgazdasági szövetkeze-
ti külsô üzletrészek megszüntetésével összefüggésben megalkotott ren-
delkezésnek, így annak alkotmányossági vizsgálatát tartalmilag és kü-
lön kellett volna elvégezni, az alkotmány 13. §-án alapuló úgynevezett
alkotmányossági teszt alapján.
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9. SZOCIÁLIS JOGOK

24/1991. (V. 18.) AB VÉGZÉS

NYUGDÍJEMELÉS I.

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a társadalombiz-
tosítási alap 1990. évi költségvetésérôl szóló 1989. évi XLVIII. törvény
és a nyugellátások, a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások, valamint
egyéb ellátások emelésérôl szóló 146/1989. (XII. 27.) MT rendelet utó-
lagos normakontrollját kérve. Az ügy elôadó bírája Zlinszky János volt.

A határozat

2. Az indítványok a társadalombiztosítással és a nyugdíjrendszerrel
kapcsolatos jogszabályok igen sok rendelkezését kifogásolják. Tekintet-
tel azonban arra, hogy az érintett jogterület átfogó újrakodifikálása fo-
lyamatban van, annak várható befejezéséig – azaz 1992. június 30-ig –
az AB az eljárást felfüggeszti, a kifogásokat pedig majd az új jogszabá-
lyok rendelkezéseivel összevetve fogja elvégezni.

Különvélemények

3. A határozathoz Kilényi Géza, Szabó András, Vörös Imre és Zlinszky
János alkotmánybírók közös különvéleményt csatoltak. Álláspontjuk
szerint ugyanis az eljárás felfüggesztése nem indokolt, mivel nincs az
ügyben olyan elôkérdés, amelyet be kellene várni, a panaszok pedig ér-
demben elbírálhatók lennének. Sôt kifejezetten indokolt volna, hogy az
AB kijelölje azokat az alkotmányos határokat, amelyek között az újra-
kodifikálás során a jogalkotás mozoghat.

Érvelésük kiindulópontja az alkotmány 70/A. §-ába foglalt hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalma. Ennek alapján alkotmányellenesnek
látják a munkaképes dolgozók esetleges kompenzációjával szemben a
nyugellátásra jogosult dolgozók jövedelemcsökkenésének kompenzáció
nélkül hagyását. Ugyanígy azt is, ha a nyugellátásra jogosultak egyes ré-
tegei ellátásának szabályozása a nyugdíjjogosultság megszerzésekor el-
ért életszínvonalhoz viszonyítva a szerzett jogok megvonásával arányel-
tolódásokat szenved.
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Véleményük szerint az alkotmány 70/E. § (1) bekezdésének második
fordulata a megélhetéshez szükséges ellátást azoknak is biztosítja, akik
nem szereztek munkával és ellenszolgáltatással jogot a nyugellátásra.
Tekintettel azonban arra, hogy a nyugdíj alapvetôen ellenszolgáltatásért
szerzett jog, alkotmányellenes lenne a munkával szerzett nyugdíjjogo-
sultságot csak e megélhetést biztosító minimummal azonosnak tekinte-
ni. A szociális biztonság nyilvánvalóan nem jelenthet a nyugdíjasok szá-
mára változatlan életnívót, azt azonban mindenképp, hogy a társadalmi
össztermékbôl a keresôkkel azonos elbánás alapján részesüljenek. Ezért
alkotmányellenes minden olyan jogszabály, amely az egész társadalom
életszínvonalának csökkenése esetén vállalandó terhekbôl többet hárít a
nyugdíjasokra. A mai nyugdíjasoknak ugyanis a szociális biztonságra
szerzett joguk van, és ezt a jogállam nem vonhatja el.

26/1993. (IV. 29.) AB HATÁROZAT

NYUGDÍJEMELÉS II.

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett, amelyben a
nyugellátások, baleseti nyugellátások, továbbá egyes egyéb ellátások
emelésérôl szóló 18/1992. (III. 11.) OGY határozat (a továbbiakban
Határozat), valamint az ugyanebben a tárgyban hozott 57/1992. (III. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérték. Az ügy elôadó bírája Lábady
Tamás volt.

2. A támadott rendelkezések a vonatkozó ellátások emelését mind szá-
zalékosan, mind nominálisan maximálták, úgy, hogy az összhatásában
lényegesen elmarad az egész évre vonatkozó átlagkereset-növekedéstôl.

3. Az indítvány szerint ez alkotmányellenesen és hátrányosan külön-
bözteti meg a nyugdíjasokat a társadalom más rétegeivel szemben. To-
vábbá az emelések nominális korlátozása ismét csak hátrányos megkü-
lönböztetést jelent a magasabb nyugdíjjal rendelkezôkre nézve más
nyugdíjasokkal és a társadalom más aktív keresôivel szemben. Valamint
az alkotmányban nevesített szociális biztonsághoz való jog önmagában
alkotmányellenessé teszi a jogalkotónak azt az intézkedését, amely az
össztársadalmi terheket indokolatlanul nagyobb mértékben hárítja a
nyugdíjasokra.
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A határozat

4. Az AB az indítványokat elutasította. A testület már korábban is rá-
mutatott arra, hogy a társadalombiztosítás – és ezen belül a nyugdíjbiz-
tosítás is – olyan vegyes rendszerû biztosítás, amelyen belül a „vásárolt
jog” elve mellett különféle szociális szempontok is érvényesülnek. Az
alkotmányba foglalt szociális biztonsághoz való jognak tartalmi eleme a
megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogosultság biztosítása, amit az
állam a társadalombiztosítás és a szociális intézményrendszerek útján
valósít meg. Amíg tehát ezeket úgy mûködteti, hogy az úgynevezett ve-
gyes rendszer és a megélhetéshez szükséges ellátási jogosultság követel-
ményeinek egyaránt megfelel, addig az alkotmány 70/E. §-ában írt kö-
telezettségének eleget tesz.

A nyugdíj annyiban mindenképp szerzett vagy „vásárolt jog”, hogy
nominális mértékét az állam nem változtathatja meg, illetve a vegyes
rendszerben érvényesülô szempontok arányait sem módosíthatja önké-
nyesen. Az alkotmányból azonban mindössze annyi következik, hogy az
állam köteles társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert lét-
rehozni, fenntartani és mûködtetni. Erre vonatkozó további elveket és
szempontokat az alkotmány azonban nem határoz meg. Nem vezethetô
le továbbá az állampolgárok alkotmányos joga az életszínvonal megôr-
zésére, illetve a nyugdíjak közötti arány fenntartására. Mindössze az vol-
na eleve alkotmányellenesnek tekinthetô, ha az állam az ellátások össze-
gét egyáltalán nem vagy csak szélsôségesen alacsony mértékben emelné,
vagy eseti szociális segélyezés útján határozná meg. Ezzel ugyanis alkot-
mányellenesen kizárná a vásárolt jog elemét. Mindezek alapján a táma-
dott rendelkezések nem alkotmányellenesek.

5. Alkotmányosan értékelhetô összefüggés nem áll fenn az aktív kere-
sôk évi jövedelemnövekedése és a szóban forgó járadékok emelkedése
között. Hiányzik ugyanis a reális összehasonlítási alap, mivel az aktív
keresôk jövedelmeit a piacgazdaság viszonyai határozzák meg. Így egé-
szen más elveken nyugszik azok növekedése is, mint a vegyes rendsze-
rû, így szociális elemeken egyaránt nyugvó társadalombiztosítási járulé-
koké. Ugyancsak nem vezethetô le az alkotmány 70/A. §-ából az állam-
nak a nyugdíjak arányos emelésére vonatkozó kötelezettsége. Így az
emelés nominális maximálása csak az olyan szélsôséges esetekben vethet
fel alkotmányossági problémákat, amikor a jogalkotó ezzel a biztosítási
elemet teljesen figyelmen kívül hagyná, vagy csak aránytalanul kis mér-
tékben engedné érvényesülni. Egyéb esetekben az alacsonyabb összegû
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nyugdíjaknál a pozitív diszkriminációt az alkotmány 70/E. §-ában
megfogalmazott cél alkotmányosan indokolja.

6. A szociális biztonsághoz, illetve ellátáshoz való jog és a tulajdon-
hoz való jog között nincs összefüggés. A társadalombiztosítási szolgál-
tatások alapja ugyanis nem a tulajdonjog, hanem az alkotmányban ne-
vesített ellátáshoz való jogosultság. Emellett az AB rámutat arra is,
hogy az alkotmány a tulajdon értékállóságát sem garantálja, mivel az ér-
tékcsökkenés nem minden esetben értékelhetô elvonásként.

7. A testület végezetül utalt arra is, hogy a jogszabályi rendelkezé-
sek igazságosságát és célszerûségét nem vizsgálhatja, mivel arra az
AB-nak nincs hatásköre.

Különvélemények

8. A határozathoz Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleményt csatolt.
Véleménye szerint az alkotmány 70/E. §-a két alapvetô jogot kodifikál:
a szociális biztonsághoz és az ellátáshoz való jogot, amelyek tartalma és
érvényesülési köre a szoros összefüggés ellenére sem azonos. Szerinte ki-
zárólag ez az értelmezés feleltethetô meg az állam által vállalt nemzet-
közi kötelezettségeknek is. Az pedig, hogy az alkotmány nem határoz-
za meg közelebbrôl ezeknek a jogoknak a tartalmát, ugyanúgy nem aka-
dálya az alkotmánybíráskodásnak, ahogy például az emberi méltóságnál
sem az.

Véleménye szerint a szociális biztonsághoz való jog messze több a
létminimum szintjét biztosító szociális ellátáshoz való jognál, habár
nem jelent abszolút védelmet a piacgazdaság kísérôjelenségeivel szem-
ben. A diszkrimináció megítélésénél a nyugdíjasok összességét vitán
felül homogén csoportnak tekinti a szabályozás szempontjából. Így azt
a megoldást, amely a nyugdíj összegétôl függôen állapít meg korláto-
zást egyesekre nézve, a hátrányos megkülönböztetés klasszikus esetének
minôsíti. A jogalkotó által esetlegesen alkalmazni kívánt pozitív diszk-
rimináció fedezetét külsô forrásból kell elôteremteni, mivel „a negatív
diszkrimináció nem lehet a pozitív diszkrimináció eszköze”.

9. Szabó András és Zlinszky János alkotmánybírók szintén különvéle-
ményt fûztek a határozathoz. Érvelésük kiindulópontja az volt, hogy az
elmúlt rendszer során a nyugdíj egyaránt elvesztette tiszta biztosítási és
kötelezô biztosítási jellegét, bár részben megmaradt visszterhesen szer-
zett vagyoni jognak. Így a legalitás mellett a tulajdon védelmébôl és a
vagyoni jogok elvonásának tilalmából is következik, hogy az állam a ko-
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rábban szerzett ellátásokat köteles értékállóan biztosítani, ez mint a tár-
sadalombiztosítás mûködtetôjének szerzôdéses kötelezettsége. Az így
felfogott jog elvonása pedig csak a vagyonelvonás rendes szabályai sze-
rint lehetséges.

Véleményük szerint a nyugdíjak értékállóságának biztosítása azért is
érdemel különös figyelmet, mivel a piacgazdaságra való áttérés során a
pénz reálértékének romlásával szemben teljesen védtelenek voltak a
nyugdíjasok, holott az ebbôl adódó közterhet egyenlôen kell elosztani.
Ugyancsak a vagyon védelmével és az egyenlô elbánás alkotmányos el-
vével is ellenkezik, ha a nyugdíjak értékvesztését különbözô nyugdíja-
soknál – a differenciált nyugdíjemelés technikájával – különbözôképp
egyenlítik ki. Ha tehát a jogszabály az ilyen közterhek elosztásánál kü-
lönbséget kíván tenni keresôk és nyugdíjasok, alacsonyabb és magasabb
jövedelmûek között, akkor ezt indokolni köteles. Ennek hiányában
azonban az indítványban foglalt panasznak helyt kellett volna adni.

10. Vörös Imre alkotmánybíró szintén különvéleményt fûzött a határo-
zathoz. Abból indult ki, hogy a magyar nyugdíjrendszer bár vegyes jel-
legû, biztosítási eleme azonban csak a nyugdíj mértékének elsô megál-
lapításakor jut szerephez, mivel errôl csak akkor beszélhetünk, ha talál-
ható az ellátás mértékének számítása során valamilyen objektív kritéri-
um. A nyugdíj emelése azonban már nem objektív kritériumhoz kötött,
hanem az Országgyûlésben zajló alkufolyamat esetrôl esetre megjelenô
végeredménye. Ebben a formában pedig kizárólag szociális szemponto-
kat juttat érvényre, sôt az alacsonyabb nyugdíjak nagyobb arányú eme-
léséhez a magasabb nyugdíjak rovására történô emelés maximalizálásá-
val teremti meg a pénzügyi hátteret.

Vörös Imre véleménye szerint a szociális biztonsághoz való jog tar-
talma az, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai különbözô módon
és különbözô mértékben meghatározott megélhetéshez szükséges ellá-
tásra jogosultak. Ennek egyik formája az öregség esetén járó megélhe-
téshez szükséges ellátás, melynek megvalósítási módjául az alkotmány
70/E. §-a a társadalombiztosítást és a szociális intézmények rendszerét
jelöli meg. Ebbôl következik, hogy a kizárólag szociális segélyként fel-
fogott nyugdíjrendszer egyértelmûen alkotmányellenes lenne. Márpe-
dig a vizsgált jogszabályok az emelés maximalizálásának technikájával
éppen ezt a felfogást mutatják, mivel a megélhetéshez szükséges ellátás-
hoz való alkotmányos jogból csupán az alsó határ, tehát egyfajta nyug-
díjminimum követelménye vezethetô le. Alkotmányellenes a nyugdíj-
maximum meghatározása az alkotmány 70/A. §-ára figyelemmel is,
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minthogy a nyugdíjemelés szabályozása szempontjából a nyugdíjasok
homogén csoportot alkotnak, és a nyugdíjrendszerben érvényesülô szo-
ciális elemmel a szóban forgó megkülönböztetés nem indokolható.

56/1995. (IX. 15.) AB HATÁROZAT

BOKROS-CSOMAG X., A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS TULAJDONVÉDELME

Az indítvány

1. Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a társadalombiz-
tosításról alkotott 1975. évi II. törvény (a továbbiakban Tb. tv.) Gst.-vel
módosított rendelkezéseinek, továbbá az Mt. módosításáról szóló 1995.
évi LV. törvény (a továbbiakban Mtm.) több rendelkezésének alkot-
mányellenessége megállapítása és megsemmisítése tárgyában. Indít-
vány érkezett továbbá a Gst. és a térítési díj ellenében igénybe vehetô
egészségügyi szolgáltatásokról és térítésükrôl szóló 107/1992. (VI. 26.)
Korm. rendeletet módosító 71/1995. (VI. 17.) Korm. rendeletnek, va-
lamint a Tb. tv. végrehajtására hozott 89/1990 (V. 1.) MT rendeletet
módosító 69/1995. (VI. 17.) Korm. rendeletnek a betegszállításra és a
térítésmentesen igénybe vehetô szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezé-
seivel kapcsolatban is. Az ügy elôadó bírája Lábady Tamás volt.

2. A Gst. 81. §-a alapján a Tb. tv. 19. §-a egy kivétellel egészül ki,
amely szerint a fôszabálytól eltérôen akinek a külön törvény rendelke-
zése alapján betegszabadság nem jár, az táppénzre legkorábban az egy
naptári évben igazolt keresôképtelensége huszonötödik napját követôen
jogosult. A Tb. tv. 19. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy táppénz a
keresôképtelenség tartamára jár. A törvény fôszabály alóli kivételei sze-
rint az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérôen, ha a biztosítottnak külön
törvény rendelkezése szerint betegszabadság jár, táppénzre legkorábban
a betegszabadságra való jogosultság lejártát követô naptól jogosult.

A Gst. 80. §-ának (1) bekezdése a fogorvosi ellátás keretében a térítés
nélküli egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a fogszabályozó ke-
zelés, illetve a funkció helyreállítása vonatkozásában a tizennyolc éven
aluliakra, továbbá a nyugdíjkorhatárt elértekre korlátozza; a (2) bekezdés
a fogmegtartó kezelés térítésmentességét a sorkatonai szolgálatot teljesí-
tôkre, a közgyógyellátottakra és a kormány rendeletében meghatározott
esetekre szûkíti; a (3) bekezdés rendelkezése pedig csak az orvosi rehabi-
litáció keretébe tartozó szanatóriumi ellátás térítésmentességét biztosítja.
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A Tb. tv.-t módosító Gst. 80. § (4) bekezdése szerint a mentôszol-
gáltatás keretében a térítésmentes betegszállítás feltételeit külön jog-
szabály határozza meg.

3. Az indítványozók álláspontja szerint a fent említett jogszabályi vál-
toztatások alkotmányellenesek, mivel azok alapján az a biztosított, aki-
nek az Mtm. alapján betegszabadság nem jár, ellátatlan marad keresô-
képtelenségének elsô huszonöt napján. Továbbá a betegszabadságra jo-
gosultnak is csak huszonöt nap után jár társadalombiztosítási ellátás, és
csak az azt megelôzô húsz napra kap ellátást a munkáltatójától. Az al-
kotmány 9–13. §-aival ellentétesnek tartják tehát a betegségi ellátás
mindenféle ellentételezés nélküli áthárítását a munkáltatóra, továbbá
hogy a munkavállaló egyes esetekben teljesen ellátatlan marad. Ugyan-
csak ellentétesnek látják mindezt az élethez és emberi méltósághoz va-
ló alkotmányos alapjoggal. Mindezeken túl még hátrányos megkülön-
böztetést is jelentenek ezek a szabályok az egyéni vállalkozókra, akik
keresôképtelenségük elsô huszonöt napjában úgy maradnak ellátatlanul,
hogy mellette járulékfizetési kötelezettségük változatlanul fennmarad.

A Gst.-nek a térítésmentesen igénybe vehetô egészségügyi szolgálta-
tások körével kapcsolatos rendelkezései az indítványozók szerint sértik a
lehetô legmagasabb szintû testi egészséghez való, alkotmányba foglalt
jogot. Ennek korlátja az orvostudomány mindenkori fejlettségi szintjére
vonatkozik, így jogszabályi korlátozásához nem elegendô alap a társada-
lombiztosítás pénzügyi nehézsége. A rendelkezések továbbá szerzett jo-
gokat is érintenek, illetve önkényes megkülönböztetést tartalmaznak.

Az indítványozók álláspontja szerint az orvosi rendelésre történô be-
tegszállítás térítésmentessége az alkotmány szabályán és az egészség-
ügyrôl szóló törvényen alapul. Így a kötelezô költségtérítés rendeletben
való elôírása alkotmányellenes.

A határozat

4. Az AB az indítványokat részben elfogadta, részben elutasította.
A testület azt vizsgálta, hogy a keresôképtelenség idejére fennálló úgy-
nevezett táppénzjog mennyiben áll alkotmányos védelem alatt. A beteg
munkavállalónak járó táppénzszolgáltatás a társadalombiztosítás egé-
szén belül meghatározóan „vásárolt jog”, vele szemben ugyanis a jogo-
sult ellenszolgáltatása áll. A táppénz így járulék fejében járó ellátás,
megvonása vagy jogalapjának kedvezôtlen megváltoztatása tehát az
alapjogi sérelem ismérvei szerint bírálandó el.
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5. Az AB gyakorlata szerint a tulajdon alapjogi védelme kiterjed a
tulajdon egykori szerepét átvevô vagyoni jogokra, illetve közjogi alapú
jogosítványokra, tehát a társadalombiztosítási szolgáltatásokra és váro-
mányokra is. Így a biztosítási alapú szolgáltatások csökkentésének vagy
megszüntetésének alkotmányellenessége a tulajdonvédelem ismérvei
szerint bírálandó el.

A társadalombiztosítási rendszer mûködôképességének fenntartása
alkotmányosan indokolhat olyan megoldásokat, amelyek keretében a
biztosítás fokozott terheit a törvényhozó a biztosított és a társadalom-
biztosítás között bizonyos körben megosztja. A járulékfizetés és a társa-
dalombiztosítás szolgáltatásainak pontos megfelelése nem lehet alkot-
mányos követelmény. A szolgáltatásokat és a várományokat azonban
nem lehet az ellenszolgáltatások érintetlenül hagyása mellett lényege-
sen és aránytalanul úgy megváltoztatni, hogy az már a tulajdonosi po-
zíció sérelmével járjon. A vitatott törvényi beavatkozás tehát kirívóan
aránytalan, mert az a betegbiztosítottak összességét tekintve az úgyne-
vezett keresôképtelenségi táppénzjog több mint háromnegyedének el-
vonásával jár. Ez pedig már az alkotmányosan garantált társadalombiz-
tosítási-tulajdonosi pozíciót megengedhetetlenül gyengíti.

6. Az AB korábban már elvi jelentôséggel rámutatott, hogy a jog-
államisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása. A biz-
tosítónak pedig a járulékkal fedezett idôszakra a társadalombiztosítási
ellátást szolgáltatnia kell. Ennek megszegése a táppénzre jogosultakat
szerzett jogaiktól fosztja meg, annak ellenére, hogy a szerzett jogok vé-
delme nem abszolút érvényû. A kivételes állami beavatkozásnak meg-
vannak az alkotmányos határai, mivel a kötelezô biztosítási rendszer
esetében a biztosított a rendszer fokozottabb stabilitását várhatja el.
A vitatott törvényi megoldás azonban már a társadalombiztosítási-
keresôképtelenségi viszonyok egyensúlyának, értékarányosságának
aránytalan megváltoztatásával jár, így sérti az értékgarancia alkotmá-
nyos követelményét.

7. Az alkotmányban szereplô szociális biztonsághoz való jog állami
kötelezettségvállalásként fogalmazza meg, hogy a magyar állampolgá-
rok betegségük esetén jogosultak a megélhetésükhöz szükséges ellátás-
ra. Ezt az állam a társadalombiztosítás és a szociális intézmények rend-
szerének útján valósítja meg. A sérelmezett törvénymódosítás magát a
rendszert építi le anélkül, hogy a vele szembenálló ellenszolgáltatás kö-
telezô elvonását megszüntetné vagy mérsékelné, ezért vitathatatlanul
alkotmányellenes.
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8. A társadalombiztosítás jelenlegi rendszerét a jogrend a rendszer-
váltás elôtti idôkbôl örökölte. Ennek ellenére az állam a benne érvénye-
sülô biztosítási és szolidaritási elem arányát nem változtathatja meg ön-
kényesen, habár maga a rendszer nem érinthetetlen.

A majdnem teljes körû egészségügyi szolgáltatások bizonyos mérté-
kû csökkentését alkotmányosan elfogadhatóvá teszi, hogy a rendszer
mûködôképességét a fenntartás és az állam mögöttes helytállásának
megnehezülése mellett is biztosítani kell. A szóban forgó korlátozások
– így a mentôszolgáltatások térítéskötelezettsége – nem tekinthetôk
aránytalannak, s ezért alkotmányosan megengedhetetlen tulajdonkorlá-
tozásnak. Nem ellentétesek az ellátásra való jogosultság alkotmányos
követelményével sem, mert annak minden lehetséges egészségügyi szol-
gáltatásra való kiterjedését az alkotmány nem garantálja.

9. A legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való jogosultságként
meghatározott alkotmánybeli követelmény az államnak azt az alkotmá-
nyos kötelezettségét jelenti, hogy a nemzetgazdaság teherbíró képessé-
géhez, az állam és a társadalom lehetôségeihez igazodva olyan gazdasá-
gi és jogi környezetet teremtsen, amely ehhez a legkedvezôbb lehetôsé-
geket biztosítja. Ebbôl azonban egyenesen nem következik, hogy az el-
látásokat az állam a társadalombiztosítás keretében köteles biztosítani,
illetve azok társadalombiztosítási fedezetérôl köteles gondoskodni. Ha-
sonlóképpen nem következik közvetlenül az alkotmányból a betegszál-
lítások térítésmentessége sem.

10. Azonban az AB rámutat arra, hogy az a jogalkotói technika, amely
a társadalombiztosítási törvényt idôrôl idôre módosítva idéz elô az
egyébként elavult, korszerûtlen és diszfunkcionális rendszeren belül
részbeni változásokat, alkotmányosan már aggályosnak látszik. Nem le-
het ugyanis alkotmányosan a végtelenségig „fogyasztani” a társadalom-
biztosítás szolgáltatási rendszerét, az ellentételezések érintetlenül ha-
gyása mellett. A közhatalmi korlátozások ismétlôdése és kiszámíthatat-
lansága már a jogbiztonság követelményét is sértheti.

Párhuzamos indokolás

11. A határozathoz Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolást
csatolt. Véleménye szerint az alkotmányossági vizsgálatnak az alkot-
mány egyéb rendelkezéseivel legalább azonos súllyal kellene kitérnie a
szociális biztonsághoz való jogra, hiszen az alkotmány 70/E. § (1) be-
kezdése a betegség esetére szóló biztosítási ellátást nevesítetten kieme-
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li. Továbbá a szociális biztonsághoz való jog a klasszikus alapjogokhoz
képest sajátos eltérô vonásokat mutat, ami miatt az alkalmazott vizsgá-
lati módszerek nem megfelelôk. A szociális biztonsághoz való jog tar-
talma ugyanis egyben lényeges tartalom, illetve érvényesülése pozitív
kötelezettséget ró az államra. Így a hagyományos alapjog-korlátozási
teszt (a lényeges tartalom korlátozhatatlansága, egyebekben pedig a
szükségességi-arányossági teszt) nem alkalmazható. Ezért véleménye
szerint a táppénzre vonatkozó jogszabály alkotmányellenessége nyitott
kérdés.

Az alkotmány 70/E. §-ával kapcsolatban álláspontja szerint az alkot-
mányellenesség megítélésénél ügydöntô, hogy az alrendszerek egyes
elemeinek változtatása a maga egészében milyen hatást tesz a rendszer
egészére, és ez hogyan viszonyul a szociális biztonsághoz való jog tartal-
mához. Ennek az alapjognak a sajátosságaiból következô jogalkotói sza-
badság eredménye ugyanis, hogy az egyes részkérdések szabályozása,
változtatása egymáshoz való viszonyukból kiragadva, önmagában nem
releváns, hiszen ezek változatlanságára a szociális biztonsághoz való jog
nem ad garanciát.

32/1998. (VI. 25.) AB HATÁROZAT

MEGÉLHETÉSI MINIMUM

Az indítvány

1. Az indítványozó a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szitv.) több rendelkezése
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az
ügy elôadó bírája Ádám Antal volt.

2. Az Szitv. 37/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki tizen-
nyolcadik életévét betöltötte, de aktív korú és munkaképességét lega-
lább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül,
vagy aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más
módon nem biztosított.

A (2) bekezdés szerint az elsô kategóriában akkor nem biztosított a
személy megélhetése, ha havi jövedelme, valamint családjában az egy
fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 80%-át, a második kategóriában pedig ak-
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kor, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 70%-át, valamint családjában az egy fôre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem családjának
nincs. A (3) bekezdés az aktív korú nem foglalkoztatott személyt hatá-
rozza meg: aki a jövedelempótló támogatás folyósításának idôtartamát
kimerítette, illetve igazolja, hogy a rendszeres szociális segély iránti ké-
relme benyújtását megelôzô három évben az illetékes munkaügyi köz-
ponttal legalább két éven át együttmûködött, és keresô tevékenységet
nem folytat.

Az Szitv. 37/C. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendelete a
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az aktív korú
nem foglalkoztatott személy esetében elôírhatja a családsegítô szolgálat-
tal vagy a kijelölt szociális intézménnyel való együttmûködési kötele-
zettséget.

Az Szitv. 37/D. §-a rendelkezik az ellátás összegszerûségérôl.
Az Szitv. 93. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.
3. Az indítványozó azon az alapon kifogásolja az Szitv. 37/A. § (2) be-

kezdés b) pontját, hogy az ellentétes az alkotmányban nevesített szoci-
ális biztonsághoz való joggal, mivel a létminimum alatti összegben ha-
tározza meg a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit,
illetve az ellátás összegét. Továbbá az Szitv. 37/C. § (1) bekezdésében
elôírt kötelezô részvétel a mentálhigiénés programban véleménye sze-
rint ellentétes a 93. § (1) bekezdésben megállapított önkéntességgel,
valamint a munkához való alkotmányos jog sérelmét is jelenti.

A határozat

4. Az AB az Szitv. 37/A. § (2) bekezdés b) pontja tárgyában folytatott
eljárását 1998. november 1-jéig felfüggesztette,* míg az Szitv. 37/C. §
(1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmi-
sítésére irányuló indítványt elutasította. Az AB gyakorlatában a szociá-
lis biztonsághoz való jog tartalmának kiindulópontja az, hogy az állam
alkotmányos kötelezettségének eleget tesz, ha megszervezi és mûködte-
ti a társadalombiztosítás és a szociális támogatások rendszerét. Ezen be-
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lül a gazdasági viszonyok függvényében széles körû jogosítványokkal
rendelkezik a változtatásokra és átalakításokra. Ennek alapvetô alkot-
mányos korlátja az, hogy a szociális biztonsághoz való jog a szociális el-
látások összessége által nyújtandó olyan megélhetési minimum állami
biztosítását tartalmazza, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz
való jog megvalósulásához.

5. Az AB azért függesztette fel az Szitv. 37/A. § (2) bekezdés b)
pontja tárgyában folytatott eljárását, hogy a törvényalkotás elôkészíté-
sében közremûködô szervektôl várt vizsgálati eredmények figyelembe-
vételével dönthesse el a fenti követelménynek való megfelelés kérdését.

6. Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint alkotmányellenesség
megállapítására jogszabályi rendelkezések kollíziója miatt akkor ke-
rülhet sor, ha az alkotmányos elvek vagy jogok valamelyike megsérül
azáltal, hogy az jogértelmezéssel nem oldható fel, és ez anyagi alkot-
mányellenességhez vezet.

7. Az AB következetes álláspontja szerint a munkához való jog ala-
nyi jogi értelemben a munka megválasztásának és gyakorlásának a sza-
badságát jelenti. Ettôl meg kell különböztetni a munkához való jogot
mint szociális jogot, s különösen annak intézményi oldalát, amely az ak-
tív állami kötelezettségeket jelenti. A kifogásolt együttmûködési köte-
lezettség célja a tartós munkanélküliségbôl eredô életvezetési nehézsé-
gek, mentális problémák kezelése. Ezzel is próbálja megelôzni az egyén
munkaerôpiaci helyzetének további romlását. Így az a jogszabályi ren-
delkezés, amely lehetôvé teszi az önkormányzatok számára, hogy ehhez
mint feltételhez köthessék az ellátást, tulajdonképpen a munkához való
jog szociális tartalmának a megvalósítását szolgálja. Mindezekre figye-
lemmel alkotmányellenesség ebben a tekintetben sem állapítható meg.

39/1999. (XII. 21.) AB HATÁROZAT

NYUGDÍJEMELÉS III.

Az indítvány

1. Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a to-
vábbiakban Tny.) módosított 62. § (2) és (7) bekezdéseinek, vala-
mint a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérôl szóló
222/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alkotmányellenességének meg-
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állapítására és megsemmisítésére. Az ügy elôadó bírája Holló And-
rás volt.

2. A Tny. eredeti rendelkezése szerint a szóban forgó ellátásokat 1999.
január hónapban az 1998. évben várható nettó keresetnövekedés mérté-
ke szerint kell emelni. Ezt a szabályt módosította a Magyar Köztársaság
1999. évi költségvetésérôl szóló törvény (a továbbiakban Kvtv.) Ennek
eredményeképpen az emelés mértékének alapja az 1999. évre tervezett
fogyasztói árnövekedés lett, azzal, hogy emellett még megállapított a
törvény egy határozott maximumot is. A Kvtv. egy további, (7) bekez-
déssel is kiegészítette a Tny. eredeti 62. §-át, amelyben felhatalmazta a
kormányt, hogy az „(5) bekezdés rendelkezéseitôl eltérôen a tényleges,
illetôleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében
[...] a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítô intézkedé-
seket tegyen”.

3. Az indítványozók álláspontja szerint a jogbiztonság alkotmányos
követelményként állítja a jogalkotó elé, hogy magatartása kiszámítható
legyen, a családi és egyéni egzisztenciális döntéseket tervezhetôvé tegye.
Az pedig ennek nem felel meg, hogy a szóban forgó módosító szabály
mindössze három nappal az alkalmazása idôpontja elôtt lépett hatályba.
Továbbá ezzel a jogalkotó nem biztosított kellô idôt a jogszabály alkal-
mazására való felkészüléshez. Ugyancsak sérti a jogbiztonság követel-
ményét azzal, hogy szerzett jogot korlátoz, mivel az AB gyakorlata sze-
rint a törvény közeli jövôre vonatkozó elôírásai alapján keletkezô elvá-
rások szerzett jognak, alkotmányos védelmet élvezô várománynak te-
kintendôk, célszerûségi, gazdaságpolitikai megfontolásból tehát nem
korlátozhatók. Sérti továbbá a szociális biztonsághoz való jogot is, mi-
vel a szociális biztonság részben „vásárolt jog”, így azt legalább részben
a mindenkori vásárlóerô mértékéhez kell viszonyítani.

A tulajdonhoz való jog sérelmét is megállapíthatónak tartják, mivel
az AB gyakorlata szerint az olyan társadalombiztosítási szolgáltatások
csökkentése vagy megszüntetése, amelyekben a biztosítási elem szerepet
játszik, alkotmányos szempontból a tulajdonvédelem tekintetében bírá-
landó el. Ebben az esetben pedig az új szabályok a korábbinál kisebb
mértékû emelést irányoznak elô. Ugyanígy nem megengedhetô alkot-
mányosan a biztosítási elem és a szolidaritási elem arányának önkényes
megváltoztatása.

Az indítványozók emellett az alkotmány 70/A. §-ának sérelmét is
megállapíthatónak tartják, két szempontból is. Egyrészt mivel az új sza-
bályozás különbséget tesz a nyugdíjasok egyes csoportjai között azon az
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alapon, hogy a nyugdíjukat mikor állapították meg. Másrészt mert a
magasabb nyugdíjjal rendelkezôk terhére állapít meg kedvezôbb szabá-
lyokat az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezôk számára, ami tiltott hát-
rányos megkülönböztetést jelent, továbbá önkényesen megváltoztatja a
már nyugállományban lévôk között kialakult nyugdíjarányokat.

Több indítványozó szerint a kormány a törvény elôkészítése során
megsértette az alkotmány több rendelkezését is azzal, hogy elmulasztot-
ta az egyeztetést az érintett társadalmi szervezetekkel. Továbbá a hatá-
lyos törvényi elôírásokat figyelmen kívül hagyva, egy még el nem foga-
dott törvényi rendelkezés alapján tette meg elôterjesztését. Két indítvá-
nyozó ugyanezen érvek alapján kérte a kormányrendelet megsemmisíté-
sét is. Végül többen önmagában is alkotmányellenesnek tartják a tör-
vény új 62. § (7) bekezdése által adott felhatalmazást, mivel az jogilag
értelmezhetetlen és bizonytalan jogfogalmakat használ. A nyugdíje-
melés a hatályos szabályok szerint egyébként is törvényhozásra fenn-
tartott tárgykör, amelyben a kormánynak semmilyen felhatalmazás
nem adható.

A határozat

4. Az AB már korábbi határozataiban kifejtette, hogy ameddig az állam
társadalombiztosítás rendszerét úgy mûködteti, hogy az úgynevezett
vegyes rendszer követelményeinek megfelel, miközben a megélhetéshez
szükséges ellátást – mint a szociális biztonsághoz való jog nevesített tar-
talmi elemét – biztosítja, addig eleget tesz alkotmányos kötelezettségé-
nek. A „vásárolt jog” eleme a járulékok szempontjából annyit minden-
képp jelent, hogy azokat nominálisan csökkenteni alkotmányosan nem
lehet. Tehát a nemzetgazdasági helyzet változása során a tényleges vesz-
teséget el nem érô, de az ellátáshoz való alkotmányos jogot biztosító
változtatás nem önkényes, így nem is alkotmányellenes. Az alkotmány-
ból ugyanis csak az következik, hogy az állam társadalombiztosítási és
szociális intézményrendszert köteles létrehozni és mûködtetni. Ezekkel
szemben azonban az alkotmányban nevesített egyetlen követelmény,
hogy a megélhetéshez való ellátásra való jogosultságot biztosítaniuk
kell. A vegyes rendszerû társadalombiztosítás tehát nem az egyetlen al-
kotmányosan lehetséges megoldás, azonban ezeknek a követelmények-
nek mindenben megfelel. A meglévô vegyes rendszerû társadalombizto-
sításon belül az elemek arányának önkényes megváltoztatása azonban
már alkotmányellenes.

az AB vonatkozó

gyakorlata

380 / SZOCIÁLIS JOGOK

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 380



Azóta, hogy az AB ezeket a megállapításokat tette, sokat haladt elô-
re az egész magyar társadalombiztosítási rendszer reformja. Ennek során
megmaradt az úgynevezett vegyes rendszer, bár a biztosítási karakter
vitathatatlanul nagymértékben erôsödött a szociális szempontok vissza-
szorulása mellett. A testület azonban mindezeknek a jogszabályi válto-
zásoknak a figyelembevétele mellett sem lát okot arra, hogy a jelen ügy-
ben eltérjen korábban kialakult gyakorlatától.

5. Az AB már korábban megállapította, hogy a szolgáltatások és vá-
rományok átmenet nélküli megváltoztatásához különös indok szüksé-
ges. Különösen igaz ez a kötelezô biztosítások esetében, amikor a bizto-
sított a „vagyonelvonás” fejében a rendszer fokozottabb stabilitását vár-
hatja el. Az ilyen megoldások során ugyanis az állam elvonja azokat a
vagyoni eszközöket, amelyekkel az érintett a saját kockázatára gondos-
kodhatott volna magáról. Megállapítható továbbá az is, hogy a váromá-
nyok annál fokozottabb védelmet élveznek, minél közelebb állnak a be-
teljesedéshez.

Az AB álláspontja szerint a Tny. alapján a nyugdíjasoknak csak a
nyugdíjemelésre keletkezik alanyi jogi igénye, nem pedig a nyugdíjak
meghatározott összegû emelésére. Ez utóbbira egy külön jogszabály
alapján keletkezik az érintettek alanyi jogi igénye, amely a konkrét
mértéket meghatározza. Ez ebben az esetben a Kvtv. volt. Így a nyug-
díjemelési szabályok megváltoztatása szerzett jogokat nem sértett. A Tny.
62. §-ának eredeti (2) bekezdésébôl csak „törvényi ígérvény” keletke-
zett, amely alapján a nyugdíjasok joggal bízhattak abban, hogy az eme-
lés ez alapján fog történni. Emiatt az ilyen „törvényi ígérvények” rövid
idôn belül való visszavonása, korlátozása is vezethet a jogbiztonság sé-
relméhez, ha azt a jogalkotó önkényesen teszi. Az AB álláspontja szerint
azonban a nyugdíjrendszer átalakításával együtt járó gazdasági folyama-
tok miatt a nyugdíjbiztosítási alap helyzetének elnehezülése elegendô
alkotmányos indokul szolgál.

6. Az AB korábbi határozataiban kifejtette, hogy a jogszabály alkalma-
zására való felkészüléshez a jogalkotónak kellô idôt kell biztosítani az
érintettek számára a jogszabály szövegének megismerésére, illetve an-
nak eldöntésére, hogy ahhoz miként alkalmazkodjanak, továbbá a jog-
alkalmazó szerveknek a felkészüléshez. Alkotmányellenesség pedig
csak a jogszabály alkalmazására való felkészülésre biztosított idôtartam
meghatározásának kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetô vagy
sértô elmaradása, illetve hiánya miatt állapítható meg. A társadalom
jelentôs hányadát érintô szociális rendszer átalakítását célzó jogszabá-
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lyi rendelkezések hatályba léptetésénél követelmény, hogy az állam
magatartása kiszámítható legyen. A módosító törvénynek az igények
megnyílása elôtt három nappal történô kihirdetése ezeknek a követel-
ményeknek nem tesz eleget. Azonban az AB eddigi gyakorlatában a
felkészülési idô hiánya miatt csak akkor állapította meg az alkotmány-
ellenességet, ha az szerzett jogot korlátozott, vagy ha egyéb módon sé-
relmet okozott az érintetteknek, illetve akadályozta a jogalkalmazót.
Errôl azonban ebben az esetben nincs szó, így nem keletkezett olyan
kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetô helyzet, amely a meg-
semmisítést indokolná.

7. Az AB álláspontja szerint az alkotmány 70/E. §-ából nem követ-
kezik az állampolgárok joga az életszínvonal megôrzésére, illetve a
nyugdíjak közötti arányok fenntartására. Az emelés mértéke alapvetôen
a nemzetgazdaság teherbíró képességének, a társadalombiztosítás álla-
potának, az érdekérvényesítést szolgáló intézményeknek és számos más
tényezônek a függvénye. Nyilvánvalóan alkotmányellenes lenne min-
denfajta kompenzáció hiánya, azonban az állam, ha lehetôségei nem en-
gedik, nem köteles a nyugdíjak és egyéb járadékok értékállandóságát
megôrizni. Így nem elfogadható az az indítványozói álláspont sem, hogy
a nyugdíjak emelésének a keresetnövekedéssel kell arányosnak lennie.
Mindezek alapján a vitatott esetben az alkotmány 70/E. §-ának sérelme
nem állapítható meg.

8. Az AB kezdetben úgy foglalt állást, hogy az ellátáshoz való jog és a
tulajdonhoz való jog között nincs összefüggés. Ezt késôbb felülvizsgál-
va kimondta, hogy azon társadalombiztosítási szolgáltatások esetében,
amelyekben a biztosítási elem szerepet játszik, a szolgáltatások csökken-
tésének vagy megszüntetésének alkotmányossága a tulajdonvédelem
szabályai szerint bírálandó el. Mivel az alapjogi tulajdonvédelem tárgya
a tulajdon mint az egyéni cselekvési autonómia hagyományos anyagi
alapja, így kiterjed a tulajdon egykori szerepét átvevô vagyoni jogokra,
közjogi jogosítványokra is. Mindezekre figyelemmel a kötelezô biztosí-
tási rendszer esetén a tulajdonvédelem addig terjedhet, amíg a szolgál-
tatás ugyanazt a funkciót látja el, amelyre a dologi vagyon is szolgálna,
habár a pontos megfeleltetés már csak a társadalombiztosításban érvé-
nyesülô szolidaritási elem miatt is kizárt.

A nyugdíjak reálértékének csökkenése azonban nem jelent nyugdíj-
vagy jövedelemelvonást, mint ahogy a tulajdon értékének csökkenése
sem azonos annak elvonásával, hiszen az alkotmány még a tulajdon ér-
tékállóságát sem garantálja. Mindezekre figyelemmel az AB álláspontja
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szerint sem az alkotmány 13. §-ából, sem pedig 70/E. §-ából nem kö-
vetkezik a nyugdíjemelés mértékére vagy annak megállapítási módjára
vonatkozó követelmény. Mindössze annyi következik, hogy az állam
olyan nyugdíjemelési mechanizmust köteles mûködtetni, amely nem
veszélyezteti a társadalombiztosítási nyugdíjak biztosítási jellegét.

9. Az AB gyakorlata szerint a jogegyenlôség alkotmányos követel-
ménye elsôsorban az alapjogok tekintetében tett megkülönböztetésekre
terjed ki, míg ha a megkülönböztetés nem az emberi vagy az alapvetô
állampolgári jog vonatkozásában történt, az eltérô szabályozás alkot-
mányellenessége akkor állapítható meg, ha az az emberi méltósághoz
való jogot sérti. Ez akkor következik be, ha a jogalkotó önkényesen,
ésszerû indok nélkül tesz különbséget az azonos szabályozási körbe tar-
tozók között. Az indítványozók szerint eltérô módszerû és mértékû
nyugdíjemelési szabály vonatkozik a jogosultak azonos csoportjához
tartozókra aszerint, hogy nyugdíjukat mikor állapították meg. Az AB
véleménye szerint azonban a megkülönböztetés nem valósult meg.

Ugyancsak kifogásolták az indítványozók a differenciált nyugdíje-
melés technikáját, mely szerintük hátrányosan különbözteti meg a
magasabb nyugdíjjal rendelkezô rétegeket, illetve a társadalombizto-
sításban érvényesülô biztosítási és szolidaritási elem arányának önké-
nyes megváltoztatását jelenti. Az AB szerint is kétségkívül megálla-
pítható, hogy a jogalkotó a szóban forgó esetben pozitív diszkriminá-
ciót alkalmazott az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezôkre nézve. Ezzel
kapcsolatosan is az az alkotmányos követelmény állapítható meg,
hogy az ilyen megoldás nem lehet önkényes. A vitatott rendelkezés
azonban nem csökkentette a nyugdíjak nominális értékét, valamint
bizonyos mértékû emelést minden nyugdíjas kapott, az alacsony
nyugdíjak magasabb emelésére pedig a nyugdíjbiztosítási alap költ-
ségvetési támogatása mellett került sor. Az is megállapítható, hogy
az egyszeri differenciált nyugdíjemelés nem eredményezi a nyugdíj-
rendszer biztosítási elmeinek a háttérbe szorulását és a meglévô ará-
nyok megbomlását. Az pedig alkotmányosan elfogadható indok, hogy
az állam a nyugdíjreform-folyamat megindításával kapcsolatos gazda-
sági nehézségek terheit nem kívánta a kisnyugdíjasokra áthárítani.
Mindezek alapján az érintettek körére és a megkülönböztetés indoka-
ira tekintettel alkotmányellenesség nem állapítható meg. Emellett az
AB rámutat arra, hogy a nyugdíjemelés szóban forgó módja tartósan
nem alkalmazható. További alkotmányossági követelményként meg-
állapította, hogy a pozitív diszkrimináció alkalmazásának alkotmá-
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nyos korlátját jelenti a társadalombiztosítási nyugdíjak biztosítási jel-
lege, amely egyre erôsödik.

10. A kifogásolt nyugdíjemelési szabály nem érinti az állampolgá-
roknak a közterhek körébe tartozó hozzájárulási kötelezettségeit. Tar-
talmi összefüggés így nem állapítható meg az alkotmány 70/I. §-a és a
vitatott jogszabályi rendelkezés között.

11. Több indítványozó szerint a kormány alkotmányos kötelezettsé-
gét megsértve, a hatályos törvényi elôírást figyelmen kívül hagyva, egy
még el nem fogadott törvényi rendelkezés alapján tette meg elôterjesz-
tését a költségvetési törvényre. Azonban itt mindössze arról volt szó,
hogy a kormány törvénykezdeményezési jogát gyakorolta, amikor a
költségvetési javaslat benyújtásával egyidejûleg javaslatot tett a Tny.
módosítására.

Megkérdôjelezték továbbá annak alkotmányosságát is, hogy a kor-
mány a társadalmi szervezetekkel történô egyeztetést elmulasztva ter-
jesztette elô a Tny. módosítását. Ezzel kapcsolatban az AB azonban már
többször is rámutatott arra, hogy a közhatalmi jogosítványokkal nem
rendelkezô szervezetek véleményének beszerzése a jogszabály közjogi
érvényességének nem feltétele. Így csak akkor eredményezheti az alkot-
mányellenesség megállapítását, ha az adott jogszabály egyben az alkot-
mány valamely rendelkezését is sérti. Mindezekre figyelemmel az AB
ezeket az indítványokat elutasította.

12. Az indítványozók kifogásolták a Tny. 62. § (7) bekezdésében a
kormány számára a nyugdíjak emelésének évközi korrekciójára adott
felhatalmazást is, mivel az álláspontjuk szerint nem eléggé egyértelmû,
így sérti a jogbiztonság követelményét. Az AB azonban úgy látja, hogy
a felhatalmazó norma megfelel a jogalkotásra való felhatalmazás – a jog-
alkotásról szóló törvényben meghatározott – követelményeinek. Nem
sérti továbbá a szóban forgó felhatalmazás az alkotmány 8. § (2) bekez-
dését sem, annak ellenére, hogy a felhatalmazás alapján születô kor-
mányrendelet érinteni fogja a szociális biztonsághoz való alkotmányos
jogot. A testület gyakorlata szerint pedig „nem mindenfajta összefüg-
gés az alapjogokkal követeli meg a törvényi szintû szabályozást [mert]
ha nem így lenne, mindent törvényben kellene szabályozni”. Csak az
alapvetô jog tartalmának, lényeges garanciáinak meghatározását, alap-
vetô jog korlátozását érintô szabályozás vonható a törvényalkotás kizá-
rólagos kompetenciájába, arra pedig a támadott szabály nem ad felha-
talmazást.
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Különvélemények

13. A határozathoz Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleményt csatolt.
Ebben kifejtette, hogy szerinte egyértelmûen hátrányos megkülönböz-
tetést jelent az, hogy a Tny. 62. § (2) bekezdése lényegesen eltérô sza-
bályokat állapít meg a nyugdíjasok különféle kategóriái számára annak
alapján, hogy milyen magas a nyugdíjuk. A nyugellátásuk indexálását
váró nyugdíjasok ugyanis vitán felül homogén csoportot alkotnak, hi-
szen azonos módon felelnek meg a csoportképzô ismérvnek, azaz nyug-
díjba vonulásukig mindannyian megszerezték a jogszabályoknak meg-
felelô jogosultsági feltételeket. A jövedelmi alapon differenciált nyug-
díjemelés azonban olyan szabályozó tényezôt emel be a nyugdíjrend-
szerbe, amely annak biztosítási karakterét önmagában jelentôs mérték-
ben lerontja. Ez pedig az AB korábbi gyakorlata szerint felér egy alap-
jogba való beavatkozással, ezért kellô indok nélkül alkotmányellenes.
Megfelelô indokként a pozitív diszkrimináció csak akkor lenne elfogad-
ható, ha az nem a többi nyugdíjas, hanem a költségvetés terhére történ-
ne. Ebben az esetben azonban a költségvetés pusztán a magánnyugdíj-
pénztárba átlépôk tagdíjkiesésének pótlására nyújtott többlettámoga-
tást. Mindezekre figyelemmel tehát a vitatott törvényi megoldás kellô
indok nélküli, így alkotmányellenes megkülönböztetést alkalmaz.

Általánosabb problémának látja Czúcz Ottó, hogy ezzel a megoldás-
sal az állam megengedhetetlen módon, közhatalmát gyakorolva avatko-
zott bele az egyébként magánjogi alapú társadalmi jogviszonyokba.
A rendszer egyensúlyának fenntartása és a mûködéshez elengedhetetlen
„bizalomvédelem” miatt szükséges, hogy az állam közhatalmi kényszerí-
tô eszközöket csak a mûködéshez szükséges források elôteremtése érde-
kében és csak kivételesen alkalmazzon. Az állam az ellátások mértékének
alakításába a továbbiakban ugyancsak kivételesen és csak különösen in-
dokolt esetben avatkozhat bele. Máskülönben a biztosítottak – akik már
teljesítették a maguk kötelezettségeit – olyan kiszolgáltatott és aszim-
metrikus helyzetbe kerülnének, amely már az emberi méltósághoz való
jogukat sértené. Ennek elkerüléséhez az AB-nak alkotmányos követel-
ményként kellett volna elôírnia, hogy az ellátást nyújtó intézménynek
kellô hatékonyágú értékmegôrzô mechanizmusról kell gondoskodnia,
továbbá hogy ennek kialakítása és mûködtetése közben ne tegyenek a
nyugdíjasok egyes csoportjai között indokolatlan megkülönböztetéseket.

Az ellátások arányának utólagos és önkényes megváltoztatása minde-
zek mellett a nyugdíjrendszerbe vetett közbizalom megrendüléséhez is
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vezethet. Ha pedig emiatt az aktív korosztályok tagjai jövedelmük mi-
nél nagyobb részét igyekeznek majd kivonni a járulékfizetési kötelezett-
ség alól, az egy olyan önmagát erôsítô leépülési folyamatot indíthat el,
amely végsô soron a nyugdíjrendszer biztosítási jellegének megszûnésé-
hez vezethet.

14. Kiss László alkotmánybíró a határozathoz ugyancsak különvéle-
ményt fûzött, melyhez Bihari Mihály alkotmánybíró is csatlakozott.
Ebben mind formai, mind tartalmi okokból alkotmányellenesnek tart-
ja a vitatott rendelkezéseket. Véleménye szerint ugyanis sérti a jogbiz-
tonság követelményét az, hogy a jogalkotó nem biztosított a törvény
hatályba léptetése során kellô idôt az alkalmazására való felkészüléshez.
A háromnapos idôtartam a nagyszámú érintett számára nyilvánvalóan
még arra sem volt elegendô, hogy az új jogszabályi szöveget megismer-
je. Továbbá az AB már korábbi döntéseiben is arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a törvényi módosítások azonnali – lényegében átmenet
nélküli – hatályba léptetése önmagában alkotmányellenes.

Az pedig, hogy a jogalkotó nem volt figyelemmel arra, hogy a szoci-
ális szempontok érvényesítése érdekében a biztosítás alapján szerzett jo-
gosultságok ne sérüljenek, tartalmi alkotmányellenességet is eredmé-
nyez. Már korábbi döntésekben is megjelenik az a megállapítás, hogy a
kötelezô biztosítási rendszer esetében a vagyonelvonás fejében a biztosí-
tott a rendszer fokozott stabilitását várhatja el. Jelen esetben éppen ez a
bizalmi elv sérült, elfogadható alkotmányos indok nélkül. Véleménye
szerint pedig nem szabadna engedni a szolgáltatásoknak és a hozzájuk
kapcsolódó várományoknak sem alkotmányos indok nélküli, sem egyik
napról a másikra történô lényeges megváltoztatását. Fokozottan érvé-
nyes szerinte mindez a nyugdíjra mint visszterhesen szerzett vagyoni
jogra.

Kiss László megállapíthatónak látja az alkotmányellenességet a tör-
vényelôkészítés során elmulasztott egyeztetési kötelezettség okán is.
Egyrészt mivel a többségi véleménnyel ellentétben ô több alkotmányos
rendelkezéssel való összeütközést is megállapíthatónak tart, ezzel pedig
a többségi véleményben is megemlített kritérium alapján a közjogi ér-
vénytelenség valóban megalapozott. Másrészt ezen túlmenôen is bírálja
az AB kapcsolódó gyakorlatát, mivel szerinte az még így is olyan hely-
zetet teremt a mindenkori kormány számára, amelyben kizárólag az ô
kegyétôl függ, hogy meghallgatja-e a társadalmi szervezeteket. Ezzel
pedig Kiss szerint az alkotmányban megfogalmazott demokrácia fogal-
ma kiüresedik.
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A Tny. által adott és az indítványban vitatott felhatalmazás kapcsán
megjegyzi, hogy még ha a kormányrendelet kiadhatósága vitatható len-
ne is, akkor is alkotmányellenes volna a felhatalmazás módja és techni-
kája. Ugyanis mindez vitathatatlanul ellentétes az alkotmánynak és a
Jat.-nak a jogforrásokra vonatkozó szabályaival. Hiszen a kormány nem
végrehajtási jellegû szabályozásra kap felhatalmazást és semmiképpen
nem tekinthetô a tárgy a feladatköre részének sem, továbbá a felhatal-
mazás teljesen blankettajellegû. Ráadásul a vitatott rendelkezés olyan
határozatlan fogalmakat használ, amelyek külön-külön is kezelhetetle-
nek és értelmezhetetlenek jogilag, s éppen ezért önállóan is alkotmány-
ellenesek.

Ugyancsak eltérô a véleménye a differenciált nyugdíjemelés jövôbeli
hatásainak megítélése szempontjából. Szerinte ugyanis ez a megoldás
több évre kiható módon megváltoztatta a nyugdíjszámítás bázisát, ez-
zel megbontotta a vegyes rendszeren belül érvényesülô elemek arányait,
így alkotmányellenes helyzetet hozott létre.

Végül kifejti, hogy véleménye szerint sem tolerálható alkotmányo-
san az a tény, hogy a kisnyugdíjasok javára alkalmazott pozitív diszkri-
mináció alapja vitathatatlanul a többiek negatív diszkriminációja lett.
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10. POLITIKAI JOGOK

3/1990. (III. 4.) AB HATÁROZAT

A SZAVAZÁS NAPJÁN KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODÓK

Az indítvány

1. Egy külföldön élô indítványozó a külföldön tartózkodó magyar ál-
lampolgárok választójogával kapcsolatban a Vjt. 2. § (4) bekezdése al-
kotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte indít-
ványában, mivel az az alkotmány 70. § (1) bekezdésébe ütközik. Az ügy
elôadó bírája Zlinszky János volt.

2. A megtámadott rendelkezés szerint „szavazásban akadályozott az,
aki a szavazás napján külföldön tartózkodik”

3. Az indítványozó álláspontja szerint a megtámadott rendelkezés
korlátozza a magyar állampolgároknak az alkotmány 70. § (1) bekez-
désében biztosított jogai gyakorlását, és véleménye szerint ezért alkot-
mányellenes. Az alkotmány 70. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy
minden nagykorú állampolgárnak joga van ahhoz, hogy – ha állandó
lakóhelye Magyarországon van – az országgyûlési és tanácsi választá-
sokon választó és választható legyen. (A ma hatályos szöveg szerint „a
Magyar Köztársaság területén élô minden nagykorú állampolgárnak
joga van, hogy az országgyûlési és a helyi önkormányzati, továbbá a ki-
sebbségi önkormányzati választásokon választható és – ha a választás,
illetve népszavazás napján az ország területén tartózkodik – választó
legyen, valamint országos vagy a helyi népszavazásban és népi kezde-
ményezésben részt vegyen”.) A Vjt. 37. §-ának (2) bekezdése elôírja,
hogy a választók nyilvántartásába azokat a magyar állampolgárokat
kell felvenni, akiknek állandó lakóhelye – ennek hiányában ideiglenes
lakóhelye – a választókerületben van és legkésôbb a választás napján
betöltik tizennyolcadik életévüket vagy házasságkötés folytán nagy-
korúvá váltak.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az idézett rendelkezés
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A törvényhely az alábbi szö-
veggel marad hatályban: „A szavazásban akadályozott az, akinek nincs
állandó vagy ideiglenes lakóhelye Magyarországon.”

utólagos 

normakontroll
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az indítvány
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5. A törvény hivatalos indokolása szerint a „szavazásban akadá-
lyozottak” mint új intézmény csak a politikai alapjog gyakorlásában
tekinti akadályozottnak azokat, akik rövidebb vagy hosszabb ideig
külföldön tartózkodnak. Az AB szerint ez az indokolás megfelel ak-
kor, ha a szavazásban azért akadályozott valaki, mert nincs állandó
vagy ideiglenes lakóhelye Magyarországon, de sérti azoknak az ál-
lampolgároknak a jogait, akiknek van belföldi lakóhelyük, csupán a
szavazás napján tartózkodnak külföldön. Az átmeneti külföldön tar-
tózkodás ugyanis a modern hírközlési és közlekedési viszonyok mel-
lett nem képezheti akadályát az állampolgári jogok gyakorlásának.

6. Az AB ezért az említett jogszabályt részben megsemmisítette. En-
nek folytán joghézag keletkezett, mivel a Vjt.-ben nincs rendelkezés ar-
ra vonatkozóan, hogy a választás napján külföldön tartózkodó magyar
állampolgárok hogyan gyakorolhatják választási jogukat. Erre tekintet-
tel az Országgyûlésnek a joghézagot a választás titkossága követelmé-
nyét szem elôtt tartva jogalkotással kell pótolnia.*

3/1991. (II. 7.) AB HATÁROZAT

PARLAMENTI „KÜSZÖB”

Az indítvány

1. Egy indítványozó a Vjt. 9. § (2) bekezdés második mondata alkot-
mányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az alkot-
mány 70/A. §-ába foglalt rendelkezések szerint. Az ügy elôadó bírája
Ádám Antal volt.

2. A támadott rendelkezés szerint az országgyûlési képviselôk válasz-
tása során a mandátumszerzés szempontjából nem vehetôk figyelembe
annak a pártnak a szavazatai, amelyek területi listáira leadott és orszá-
gosan összesített szavazatai nem haladják meg a valamennyi párt terü-
let listáira leadott és országosan összesített szavazatok négy százalékát. 

3. Az indítványozó diszkriminatív rendelkezésnek tekintette, hogy
ily módon érvényes szavazatokat nem vesznek figyelembe a mandátu-
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mok szétosztásánál, s a „kis pártokat” támogatók szavazata kevesebbet
ér a „nagy pártokra” szavazókénál.

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kifogásolt szabályozás
nem alkotmányellenes. Az indítványozó az alkotmány 70/A. §-a sérel-
mére hivatkozott. Ez a rendelkezés a következôket írja elô:

„(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármely hátrányos meg-
különböztetését a törvény szigorúan bünteti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlôség megvalósulását az esélye-
gyenlôségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.”

Az AB a mandátumszerzés korlátait nem tekinti a politikai vélemény
szerinti hátrányos megkülönböztetésének. A Vjt.-nek a választási eredmé-
nyek megállapítására vonatkozó rendelkezései nem tesznek hátrányos meg-
különböztetést a választópolgárok között szavazataik politikai tartalma sze-
rint, hanem a szavazatok számarányához fûznek jogkövetkezményeket.

5. Az AB álláspontja szerint az eljárás alá vont rendelkezés az alkot-
mányba foglalt parlamentáris berendezkedés mûködôképességét szolgálja.
Ha ugyanis a választási rendszer a legkisebb, a legcsekélyebb társadalmi tá-
mogatást elért pártokat is mandátumhoz juttatná, akkor az veszélyeztetné
mind a parlament döntéshozatali képességét, mind pedig a kormányzás
stabilitását. A választójog egyenlôsége nem jelenti és nem is jelentheti a
választáskor kifejezett politikai akaratok csorbítatlanul egyenlô érvényesü-
lését. Az állampolgári politikai akarat képviselôk útján való, azaz közvetett
érvényesülése természetszerûleg aránytalanságot eredményez. Az állampol-
gár valamely párt politikai orientáltságának elfogadásával és támogatásával
vállalja a választás elôre pontosan meg nem állapítható következményeit.

6. Az AB a kifogásolt rendelkezést nem tekintette a jogegyenlôség
megvalósulását célzó, esélyegyenlôségek kiküszöbölésére irányuló állami
intézkedési kötelezettség megsértésének sem. Ez a kötelezettség ugyanis
a választójogi törvény szempontjából azt jelenti, hogy az állam azonos fel-
tételeket köteles biztosítani azoknak, akik el kívánnak indulni a választá-
sokon. Az esélyeknek tehát a választásokat megelôzôen kell egyenlônek
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lenniük, a négy százalékos szavazatarány elôírása pedig a szavazás után al-
kalmazandó számítási szabályt jelenti. A rendelkezésnek az a célja, hogy
a törvényhozásban csak a tényleges társadalmi támogatással rendelkezô
politikai erôk vegyenek részt. Azzal, hogy a választásra jogosult polgár va-
lamelyik párt listájára adja a szavazatát, vállalja annak kockázatát, hogy a
szavazatával támogatott párt nem kerül be az Országgyûlésbe.

6/1991. (II. 28.) AB HATÁROZAT

SZAVAZAT ELVÉTELE A MÁSHOL SZAVAZÓTÓL

Az indítvány

1. Egy indítványozó a Vjt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak alkot-
mányellenességének megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését
kérte az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 70. §
(1) bekezdése alapján. Az ügy elôadó bírája Kilényi Géza volt.

2. A megtámadott rendelkezés szerint „igazolással a választópolgár a
területi választókerület jelöltjeire szavazhat. Az egyéni választókerület
jelöltjeire csak akkor szavazhat, ha ideiglenes lakóhelye (tartózkodási
helye) és az állandó lakása ugyanabban az egyéni választókerületben
van.”

3. Az indítványozó szerint a kifogásolt bekezdés alkotmányellenes,
mert az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 70. §
(1) bekezdése kimondja, hogy minden nagykorú állampolgárnak joga
van ahhoz, hogy a választásokon választó és választható legyen. „Szó
sincs tehát arról, hogy aki állandó lakóhelyén kívül szavaz, csak 50%-os
állampolgár és a két – egyébként megilletô – szavazatából csak az egyi-
ket adhatja le.”

A határozat

4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Vjt. 40. § (3) bekez-
dése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. Az AB szerint az indít-
vány megalapozott, mivel az alkotmány 70. § (1) bekezdése kimondja,
hogy minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy
választó és választható legyen. A 70/A. § (1) bekezdése pedig a Magyar
Köztársaság területén tartózkodó minden személy számára biztosítja az
emberi, illetve állampolgári jogokat bármely megkülönböztetés és kü-
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lönbségtétel nélkül. Ezekkel a garanciális elvekkel összhangban a Vjt.
1. §-a deklarálja az általános és egyenlô választójogot, 2. §-a pedig meg-
erôsíti, hogy „a Magyar Köztársaságban az országgyûlési képviselôk vá-
lasztásán választójoga van – a (2) bekezdésben említettek kivételével –
minden nagykorú magyar állampolgárnak”. A (4) bekezdés szerint a
szavazásban akadályozott, „aki a szavazás napján külföldön tartózkodik,
továbbá akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye Magyarorszá-
gon”. Végül a Vjt. 3. §-a rögzíti, hogy „a választójog gyakorlása a vá-
lasztópolgár szabad elhatározásán alapul”. Ezen alkotmánybeli és törvé-
nyi rendelkezések érvényesülését sérti, esetenként kizárja az a választók
nyilvántartásával összefüggô szabály, amelyet az indítvány megalapo-
zottan nevez alkotmányellenesnek.

5. Az alaptörvény 71. § (1) bekezdésében biztosított jog – amely sze-
rint az „országgyûlési képviselôket, valamint a helyi önkormányzati
képviselô-testület tagjait, továbbá a polgármestert és a fôvárosi fôpol-
gármestert a választópolgárok általános és egyenlô választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják” – kiemelkedôen fontos politi-
kai jog, mivel a visszahívás intézményének megszüntetése után a válasz-
tópolgárok kizárólag az aktív választójog négyévenkénti gyakorlása ré-
vén tudják befolyásolni a legfelsôbb államhatalmi és népképviseleti
szerv összetételét.

6. Az AB sem a választójog általánosságát, sem annak egyenlôségét
nem kezeli abszolút érvényûként, azaz minden korlátozástól mentes-
ként. Mivel azonban különösen fontos állampolgári jogról van szó, ezért
bármiféle korlátozás csak igen jelentôs elvi indokból fogadható el és
egyeztethetô össze az alkotmánnyal. Sem kényelmi szempont, sem áthi-
dalható technikai nehézségekre való hivatkozás, sem a választási ered-
mény minél rövidebb idô alatt történô nyilvánosságra hozatalára irá-
nyuló célkitûzés nem szolgálhat korlátozási alapul. A testületnek ez a
következetes elvi álláspontja jutott kifejezésre már a 3/1990. (III. 4.)
AB határozatban is, amely alkotmányellenesnek nyilvánította és meg-
semmisítette a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezô, de a vá-
lasztás napján külföldön tartózkodó választópolgárokat a választójog
gyakorlásából kirekesztô rendelkezést.

7. Mindezek alapján a testület úgy ítélte meg, hogy a magyarorszá-
gi állandó lakással rendelkezô, de a választás napján lakóhelyétôl távol
levô választópolgárt az országgyûlési képviselôk általános választásánál
olyan helyzetbe kell hozni, mintha állandó lakóhelyén adná le szavaza-
tát, azaz nem fosztható meg attól a jogtól, hogy szavazhasson az állan-
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dó lakóhelye szerinti területi, valamint egyéni választókerület jelöltjé-
re, és ennek technikai akadálya sincs.

2/1993. (I. 22.) AB HATÁROZAT

NÉPSZAVAZÁS AZ ORSZÁGGYÛLÉS FELOSZLÁSÁRÓL

Az indítvány

1. Az Országgyûlés alkotmányügyi, törvényelôkészítô és igazságügyi
bizottsága az alábbi indítványt terjesztette elô: „Az Alkotmánybíróság
értelmezze a Magyar Köztársaság alkotmánya 28. §-ának (2) bekezdé-
sét, és foglaljon állást abban a kérdésben, hogy népszavazás tárgyát ké-
pezheti-e az Országgyûlésnek az alkotmány 28. §-ának (2) bekezdésé-
ben meghatározott jogköre, figyelemmel az alkotmány 19. §-ának (2)
bekezdésére is.

Ennek keretében az Alkotmánybíróság vizsgálja meg, hogy
a, népszavazás útján alkotmányosan kikényszeríthetô-e, hogy az

Országgyûlés az alkotmány 28. §-ának (2) bekezdése alapján megbíza-
tásának lejárta elôtt mondja ki feloszlását;

b, tekinthetô-e az ilyen népszavazási kezdeményezés »kollektív
visszahívásnak«, és ez nem ellentétes-e a Magyar Köztársaság demok-
ratikus választójogi és képviseleti elveivel, különös tekintettel arra,
hogy az alkotmány, valamint az országgyûlési képviselôk választásáról
szóló törvény a képviselôk tekintetében megszüntette a visszahívás in-
tézményét;

c,  az alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság köve-
telményébôl, valamint az Alkotmánybíróságnak a parlamentáris de-
mokráciáról korábban kifejtett álláspontjából származnak-e a népszava-
zásról és a népi kezdeményezésrôl szóló 1989. évi XVII. törvény 6. §-
ában meghatározott eseteken kívül, a népszavazást alkotmányossági
szempontból tilalmazó más kizáró okok?” A határozat elôadó alkot-
mánybírája Schmidt Péter volt.

2. Az idézett 28. § (2) bekezdés a következôket rögzíti: „Az
Országgyûlés kimondhatja feloszlatását megbízatásának lejárta elôtt is.”
A 19. § (2) bekezdése szerint „az Országgyûlés a népszuverenitásból ere-
dô jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meg-
határozza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.”
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A határozat

3. Az AB az alkotmány 28. § (2) bekezdésének értelmezésével – fi-
gyelembe véve az alkotmány 2. § (2), 19. § (2) és (5) bekezdését, vala-
mint a 20/A. § (1) bekezdését is – az indítványban feltett kérdésre vo-
natkozóan az alábbiakat állapította meg. A Magyar Köztársaság alkot-
mányos rendjében a népszuverenitás gyakorlásának elsôdleges formája a
képviselet. Népszavazás csak az alkotmány és az alkotmányosan hozott
törvények keretei között dönthet az Országgyûlés hatáskörébe tartozó
ügyekben. A népszuverenitásból fakadó jogoknak mind a parlament,
mind népszavazás útján történô gyakorlása csak az alkotmány rendelke-
zéseinek megfelelôen történhet. A népszavazásra bocsátott kérdés nem
foglalhat magába burkolt alkotmánymódosítást. Mivel az alkotmány
28. §-ának (2) és (3) bekezdései kimerítôen meghatározzák az
Országgyûlés feloszlásának és feloszlatásának eseteit, a parlament nép-
szavazás útján nem kényszeríthetô feloszlásának kimondására.

Az AB visszautasította az indítvány arra irányuló részét, hogy a (ré-
gi) Nsztv.-ben megállapított, a népszavazás elrendelését kizáró okokon
kívül alkotmányértelmezéssel – a parlament feloszlásának kimondásán
túl – további kizáró okokat fogalmazzon meg. A testület már a
31/1990. (XII. 18.) AB határozatban kifejtette, hogy nem vállalhatja
magára a törvényhozó felelôsségét. A népszavazásra bocsátható kérdések
körének meghatározása – az alkotmány 19. § (5) bekezdése alapján – az
Országgyûlés joga.

4. A népszavazásra vonatkozó hatályos szabályokat a (régi) Nsztv.
tartalmazza. (Az alkotmány néhány hatásköri szabályon kívül nem sza-
bályozza az országos népszavazás intézményét.)

Az AB az értelmezés során megállapította, hogy az 1989-ben elfoga-
dott jogállami alkotmány elôtt alkotott (régi) Nsztv.-nek a népszavazás-
ra bocsátható kérdések körét rendezô szabályai nincsenek összhangban a
hatalommegosztás elvére épülô új alkotmányi elôírásokkal. A törvény-
nek a hatályos alkotmányhoz való igazítása nem történt meg, ezáltal al-
kotmányellenes helyzet állt elô. Erre vezethetô vissza az indítványozó
által felvetett alkotmányossági probléma is. Az AB az indítvány kap-
csán, de annak kereteit túllépve, hivatalból megállapította a mulasztás-
ban megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállását és felhívta az
Országgyûlést jogalkotói feladatának teljesítésére.

5. Az alkotmány sem pozitív, sem negatív módon nem határozza
meg kifejezetten a népszavazásra bocsátható ügyek körét, ezt csak a (ré-
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gi) Nsztv. szabályozza. A törvény rendelkezései az Országgyûlés hatás-
körébe tartozó csaknem minden ügyben lehetôvé teszik országos nép-
szavazás kiírását. A 4. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint „a nép-
szavazás tárgya lehet – e törvényben meghatározott kivétellel – az
Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés”. Az 5. § (1) bekezdése ki-
mondja, hogy „országos népszavazás rendelhetô el:

a) az Országgyûlés által elfogadott törvények megerôsítésére; vala-
mint

b) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó döntések, így különösen a tör-
vényhozás elhatározása, törvény elveinek meghatározása, nem törvényi
formát igénylô, de országos jelentôségû kérdések eldöntése tárgyában.”

E pozitív szabályozás után a 6. § tartalmazza azoknak az ügyeknek a
meghatározását, amelyekben népszavazás nem rendelhetô el:

„(1) Nem bocsáthatók népszavazásra:
a) a költségvetésrôl, a központi adónemekrôl és illetékekrôl, vala-

mint a helyi adók központi feltételeirôl szóló törvények;
b) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben való

döntések (kinevezések);
c) a nemzetközi szerzôdésekben vállalt kötelezettségek teljesítése, il-

letve az e szerzôdéseket kihirdetô törvények.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott tilalom nem vonat-

kozik a nemzetközi szerzôdésbôl eredô kötelezettségek jövôbeni vállalá-
sának, illetôleg a lejárt nemzetközi szerzôdések meghosszabbításának
népszavazás útján történô megerôsítésére vagy elutasítására.”

6. Az indítvány arra irányul, hogy az AB alkotmányértelmezéssel ál-
lapítsa meg, alkotmányosan van-e helye népszavazás elrendelésének a
parlament feloszlása kimondásának tárgyában, amelynek népszavazásra
bocsátását a (régi) Nsztv. nem zárja ki. Ezen alkotmányossági probléma
megoldására elsôsorban az Országgyûlés rendelkezik hatáskörrel.

Az alkotmány 19. § (5) bekezdése lehetôséget ad arra, hogy a parla-
ment kétharmados törvényben határozza meg a népszavazásra nem bo-
csátható ügyek körét. Nincs jogi akadálya annak sem, hogy az alkot-
mány értelmezésével az arra felhatalmazott szervek – az AB vagy maga
az Országgyûlés – további kizáró okokat vezessenek le.

7. Az alkotmányértelmezés során az AB vizsgálta azt is, hogy az al-
kotmány miként szabályozza a népszuverenitás gyakorlásában a képvi-
selet és a népszavazás viszonyát. Az alkotmány 2. § (2) bekezdése szerint
„a Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuve-
renitást választott képviselôi útján, valamint közvetlenül gyakorolja”.
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Az alkotmányból levezethetô általános elv az Országgyûlés által történô
hatalomgyakorlás. Ehhez képest a népszavazással való döntés kivételes.
Az alkotmány 19. §-a az Országgyûlést a Magyar Köztársaság legfel-
sôbb államhatalmi szervévé nyilvánítja, e hatalomnak azonban az alap-
törvény rendelkezései korlátot szabnak. Az alkotmány nem szabályozza
a népszavazásra bocsátandó kérdéseket, hatásköri szabályokkal nem
osztja meg a népszuverenitás gyakorlását az Országgyûlés és a népszava-
záson részt vevô választópolgárok között. A 19. § (5) bekezdése az
Országgyûlés hatáskörébe utalja az országos népszavazás elrendelését és
a népszavazás intézményének szabályozását. Ezzel a parlament döntésé-
tôl teszi függôvé, hogy mely körben enged teret a népszavazás útján tör-
ténô hatalomgyakorlásnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Magyar Köztársaságban a
népszavazás az alkotmány keretei között a parlamenti hatalomgyakorlás
kiegészítésére, annak befolyásolására szolgáló intézmény, tehát komple-
menter jellegû, és így nem hivatott és nem jogosult a parlament megbí-
zatásának visszavonására. A (régi) Nsztv. olyan értelmezése, amely szerint
az Országgyûlés feloszlásának kimondása népszavazásra bocsátható, az al-
kotmány közvetett eszközökkel való módosítását, burkolt módon az
Országgyûlés visszahívása lehetôségének alkotmányba iktatását jelentené.

8. Az alkotmány 28. §-ának (2) és (3) bekezdése kimerítôen felsorol-
ja azokat az eseteket, amikor az Országgyûlés megbízatása a parlamenti
ciklus letelte elôtt megszûnik. A feloszlás kimondására a megbízatás le-
járta elôtt maga az Országgyûlés jogosult. A feloszlás kimondása a testü-
let szabad elhatározáson alapuló döntése. A feloszlásra való kényszerítés
a feloszlatással jelentene egyet, ezt a jogot viszont az alkotmány kizáró-
lag a köztársasági elnök számára tartja fenn [28. § (3) bekezdés]. A par-
lament népszavazással sem kényszeríthetô fogalmilag kizárt döntésre.

9. Az Országgyûlés feloszlatásának kérdésében elrendelt népszavazás
alkotmányossága ellen szólnak az alkotmánynak a képviselôi mandá-
tumra vonatkozó szabályai is. A képviseletnek történetileg két alapfor-
mája alakult ki: a kötött mandátum és a szabad mandátum. Az elôbbi
azt jelenti, hogy a képviselô és a választó között jogi függôség marad a
választást követôen is, ami elsôsorban az utasítási jogban ölt testet.
A szabad mandátum lényege, hogy a képviselô és a választók közötti jogi
függôség a választás után megszûnik. Az ily módon választott képvise-
lôt tevékenységéért és szavazatáért a választók a megbízatás ideje alatt
felelôsségre nem vonhatják, azaz mandátuma a parlament fennállásának
teljes idejére szól, a választók által meg nem rövidíthetô. A felelôsség
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csak a választások során jelenhet meg abban a formában, hogy a válasz-
tók bizalmát elvesztô képviselôt nem választják meg újból.

A hatályos alkotmány kimondja, hogy a „képviselôk tevékenységü-
ket a köz érdekében végzik” [20. § (2) bekezdés], és a mandátum
megszûnési esetei között nem állapítja meg a visszahívás lehetôségét
[20/A. § (2) bekezdés]. Ez természetes következménye a parlamenti de-
mokrácia megteremtésének, a többpártrendszerû képviseletnek.

Magyarországon ma a képviselô szabad mandátumú képviseleti rend-
szer keretében négy évre kapja mandátumát; ez a megbízatás a négy
éven belül csak az alkotmány 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott
okokból szûnhet meg. Az alkotmányban rögzített szabad mandátum el-
vébôl következik, hogy a megbízatás idôtartama alatt sem az egyes kép-
viselôvel, sem a képviselôk testületével, a parlamenttel szemben nem ér-
vényesíthetô a választók elôtti felelôsség. Az Országgyûlés feloszlásának
kimondása tárgyában elrendelt népszavazás, melynek eredménye köti az
Országgyûlést, a parlamentnek a választók által történô tényleges
visszahívását is jelenti.

16/1994. (III. 25.) AB HATÁROZAT

LEX NAGY SÁNDOR

Az indítvány

1. Több indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz azzal kapcsolat-
ban, hogy a Vjt.-nek az 1994. évi III. törvény 1. § (3) bekezdése által
megállapított 5. § (9) bekezdése az alkotmány 20. § (5) bekezdésébe, a
70. §-ába, illetve 70/A. §-ába ütközik. Az ügy elôadó bírája Schmidt
Péter volt.

2. Az idézett rendelkezés szerint „nem indulhat jelöltként, aki a tár-
sadalombiztosítási önkormányzatok megválasztott képviselôje”.

3. Az indítványozók jogi álláspontja szerint a vitatott rendelkezés úgy
állapít meg összeférhetetlenségi szabályt, hogy az alkotmány 20. § (5) be-
kezdésében kapott felhatalmazás kereteit túllépve az alaptörvényben szabá-
lyozott alapjogot korlátoz. A társadalombiztosítási képviselôk jelöltkénti
indulásának megtiltása alkotmányos indok nélkül korlátozza a magyar ál-
lampolgárok számára az alkotmány 70. § (1) bekezdésében biztosított
passzív választójogot. Mivel a képviselôvel szemben megfogalmazott más
összeférhetetlenségi okok megállapítása nem jár együtt a passzív választó-
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jog korlátozásával, a vitatott rendelkezés egyúttal az alkotmány 70/A. §-
ában szabályozott hátrányos megkülönböztetés tilalmába is ütközik. Az
egyik indítványozó álláspontja szerint a kifogásolt szakasz azáltal is diszk-
riminál, hogy különbséget tesz a társadalombiztosítási önkormányzatok
választott és delegált képviselôi között. Az indítványozók a vitatott rendel-
kezésnek a kihirdetésig visszamenô hatályú megsemmisítését kérték.

A határozat

4. Az AB az indítványt megalapozottnak találta, és megállapította,
hogy a megtámadott rendelkezés alkotmánysértô, ezért azt a kihirdetés
napjára visszaható hatállyal megsemmisíti.

5. Az alkotmány 70. §-a szabályozza a választójogot mint az állam-
polgárokat megilletô jogot. Az (1) bekezdése kimondja: „Minden nagy-
korú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy – ha állandó lakóhe-
lye Magyarországon van – az országgyûlési és a helyi önkormányzati vá-
lasztásokon választható és – ha a választás napján az ország területén tar-
tózkodik – választó legyen.” A 70. § (2) bekezdése szerint „nincs válasz-
tójoga annak, aki a cselekvôképességet korlátozó vagy kizáró gondnok-
ság alatt, illetôleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerôs ítélet ha-
tálya alatt áll, továbbá aki jogerôs szabadságvesztés büntetését vagy aki
büntetôeljárásban jogerôsen elrendelt intézeti gyógykezelését tölti”.

A Vjt. 2. § (1) és (2) bekezdése megismétli az alkotmányba foglalt
kizáró okokat, a (3) bekezdés pedig egyértelmûvé teszi az alkotmány ér-
telmezésébôl is folyó szabályt: „Mindenki választható, aki választójog-
gal rendelkezik és állandó lakóhelye Magyarországon van.” A választó-
jog – mind aktív (szavazati jog), mind passzív (választhatóság) formájá-
ban – az alkotmányban biztosított alapvetô jog.

6. Az alkotmány 20. § (5) bekezdése rendelkezik a képviselôi össze-
férhetetlenségrôl: „A képviselô nem lehet köztársasági elnök, az AB tag-
ja, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, az Állami Számvevôszék
elnöke, elnökhelyettese és számvevôje, bíró, ügyész, államigazgatási
szerv dolgozója – a Kormány tagja és a politikai államtitkár kivételével
–, továbbá a fegyveres erôk, a rendôrség és a rendészeti szervek hivatá-
sos állományú tagja.” Az alkotmány ugyanezen bekezdése további
összeférhetetlenségi helyzetek megállapítására is ad felhatalmazást:
„Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja.”

E felhatalmazás alapján a Kjtv. 6. §-a a)–d) pontjaiban további össze-
férhetetlenségi helyzetet is meghatároz. Így összeférhetetlen, hogy a
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képviselôk egyben az Országgyûlés, az AB, az Állami Számvevôszék
vagy az országgyûlési biztosok hivatalának alkalmazottai legyenek. Nem
lehet képviselô a Magyar Nemzeti Bank elnöke, elnökhelyettese, igaz-
gatója, az Állami Vagyonügynökség igazgatója és igazgatótanácsának
tagja. A Kjtv.1992-es módosítása ezt kiegészíti azzal, hogy a képviselôi
megbízással összeférhetetlen az Állami Vagyonkezelô Részvénytársaság-
ban betöltött vezetô tisztségviselôi funkció, valamint igazgatósági és
felügyelôbizottsági tagság. Ugyancsak e felhatalmazás alapján az 1990.
évi LXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja összeférhetetlenséget ál-
lapít meg a helyi önkormányzatok polgármestereire is.

A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi
LXXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése rendelkezik a társadalombiztosí-
tási önkormányzatok képviselôinek összeférhetetlenségérôl: „A biztosí-
tási képviselô nem lehet országgyûlési képviselô, a Kormány tagja, ál-
lamtitkár, a biztosítási önkormányzat igazgatási szervének dolgozója.”
E szabályok fontos jellemzôje azonban, hogy nem jelentik egyszersmind
az érintett személyek passzív választójogának olyan értelmû korlátozá-
sát, amely kizárná az országgyûlési választásokon jelöltként való indu-
lásukat.

7. A passzív választójog és az összeférhetetlenségi szabályok összefüg-
genek ugyan, a két jogintézmény mégis elhatárolandó egymástól. Az
aktív és a passzív választójog alapvetô állampolgári jog, melynek korlá-
tozására is érvényes az alkotmány 8. §-ának az a szabálya, hogy e jogok
lényeges tartalmát törvény nem korlátozhatja. Amikor tehát a Vjt. 5. §
(9) bekezdése kimondja, hogy „nem indulhat jelöltként, aki a társada-
lombiztosítási önkormányzatok megválasztott képviselôje”, a választha-
tóságra vonatkozó alapvetô jogot az alkotmány rendelkezésein túl kor-
látozza.

Más jogintézmény az államhatalmi ágak elválasztásából eredô képvi-
selôi összeférhetetlenség. Ennek lényege, hogy a törvényekben megha-
tározott, általában a végrehajtó hatalom gyakorlásában részt vevô tiszt-
ségviselôk ne lehessenek egyben a törvényhozó hatalmat gyakorló
Országgyûlés tagjai (hivatali összeférhetetlenség). Ez alól az alkotmány
csak a minisztereket és az államtitkárokat menti fel.

Ez az összeférhetetlenség megszüntethetô. Összeférhetetlenségi sza-
bályként az 1991. évi LXXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése kimondja,
hogy a biztosítási képviselô nem lehet egyben országgyûlési képviselô.
A társadalombiztosítást az alkotmány állami feladatként jelöli meg, így
a társadalombiztosítás és az állam közötti szoros összefüggés miatt al-
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kotmányos indoka van a fenti összeférhetetlenség törvénybeli megálla-
pításának. Az összeférhetetlenségtôl eltérô megoldást választott az in-
dítványban támadott Vjt. 5. § (9) bekezdése. Ez a megoldás nem a lét-
rejött összeférhetetlenségi helyzet megszüntetésére, hanem az összefér-
hetetlenség kialakulásának megakadályozására irányul, tehát nem össze-
férhetetlenségi szabály, hanem az alkotmányban biztosított passzív vá-
lasztójog alkotmányba foglalt szabályán túlmenô korlátozása. Az AB in-
dokoltnak tartja a társadalombiztosítási önkormányzati képviselôség-
nek az országgyûlési képviselôi státussal való összeférhetetlenségét, de
nem lát alkotmányos lehetôséget arra, hogy a törvény az alkotmány ren-
delkezéseiben foglaltakon túl a passzív választójogot kizáró okot állapít-
son meg. Ez a megoldás az alkotmányba foglalt választójogi alapelv
megváltoztatásával jár, amely szerint az aktív és a passzív választójog jo-
gi feltételei azonosak. Ez a rendelkezés az aktív választójoghoz szüksé-
ges feltételeken kívül – alkotmányosan nem indokolhatóan – újabb jo-
gi feltételeket támaszt a passzív választójog elnyeréséhez.

8. A vitatott rendelkezés sérti az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésé-
be foglalt jogegyenlôségi elvet is. Azzal, hogy az országgyûlési képvise-
lôi és a társadalombiztosítási önkormányzati képviselôi státus közötti
összeférhetetlenség szabályát a passzív választójogot kizáró szabállyá
változtatta át, alkotmányban szabályozott alapjog gyakorlása tekinteté-
ben tesz különbséget a társadalombiztosítási képviselôk és a parlamen-
ti képviselôi funkcióval összeférhetetlen más funkciót betöltô személyek
között.

A vitatott szabály továbbá alkotmányosan nem indokolható módon
különböztet a társadalombiztosítási önkormányzatok választott és dele-
gált képviselôi között is, hisz nincs olyan alkotmányos érv, amely arra
vonatkozna, hogy csak a választott biztosítási képviselôk passzív válasz-
tójoga essék korlátozás alá.

52/1997. (X. 14.) AB HATÁROZAT

KÖTELEZÔ ÉS FAKULTATÍV NÉPSZAVAZÁS

Az indítvány

1. Hat országgyûlési képviselô indítvánnyal fordult az Alkotmány-
bírósághoz, melyben annak megállapítását kérték, hogy a (régi) Nsztv.
rendelkezései nem állnak összhangban az alkotmány 2. §-ának (1)–(2)
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bekezdésével, valamint 28/C. §-ával. Erre alapozott kérelmük egyrészt
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására,
másrészt az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítésére irá-
nyult. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa a törvénnyel kapcso-
latban kérdéseket fogalmazott meg. Az ügy elôadó bírája Sólyom Lász-
ló volt.

2. Az indítványozók a (régi) Nsztv. egészét támadták. Az AB az aláb-
bi rendelkezések figyelembevételével bírálta el az indítványokat. Az al-
kotmány 28/C. § (1) bekezdése szerint országos népszavazást döntésho-
zatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani. A népszavazás el-
rendelésére kötelezôen vagy mérlegelés alapján kerül sor. A (2) bekez-
dés szerint országos népszavazást kell tartani legalább kétszázezer vá-
lasztópolgár kezdeményezésére. A (3) bekezdés alapján amennyiben az
országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alap-
ján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezô. A (4) bekezdés szabályoz-
za azt az esetet, amikor a népszavazás elrendelése nem kötelezô, hanem
az Országgyûlés mérlegelési jogkörében dönt az erre irányuló kezdemé-
nyezés tárgyában. Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársa-
sági elnök, a kormány, a parlamenti képviselôk egyharmada vagy száz-
ezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyûlés rendelhet el. Az
(5) bekezdés sorolja fel a népszavazásra nem bocsátható tárgyköröket,
míg a (6) bekezdés az országos népszavazás eredményességére vonatko-
zó szabályt rögzíti.

3. Az indítványozók azt sérelmezték, hogy a (régi) Nsztv. a népsza-
vazás kötelezô elrendelésére irányuló aláírásgyûjtés tartamára nem bás-
tyázza körül hatékony garanciákkal a választópolgári akarat érvényre ju-
tását, s így nem zárja ki annak lehetôségét, hogy valamelyik indítványo-
zásra jogosult szerv vagy személy az aláírásgyûjtés megkezdése után ki-
fejezetten abból a célból terjesszen elô azonos tárgykörre vonatkozó, de
más megfogalmazású indítványt, hogy megakadályozza a választópolgá-
rok kezdeményezésén alapuló népszavazás elrendelését. Az indítványo-
zók a késôbbiek során kiterjesztették indítványukat. Ekkor már az egész
(régi) Nsztv. átfogó alkotmányossági felülvizsgálatát kérték, valamint
az egész törvény alkotmányellenességének megállapítását és az alkot-
mányellenes rendelkezések megsemmisítését.

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának a törvénnyel kapcso-
latos három kérdése:

1. Ha az Országgyûlésnek két azonos tárgyú, de különbözôképpen
megfogalmazott népszavazási kezdeményezést nyújtanak be, dönthet-e

a jogszabály

az indítvány

402 / POLITIKAI JOGOK

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 402



az Országgyûlés a mérlegelésére bízott népszavazási kezdeményezés
ügyében mindaddig, amíg a kötelezôen elrendelendô népszavazás kez-
deményezését támogató aláírások hitelesítése meg nem történt?

2. Köteles-e az Országgyûlés a mérlegelésére bízott kezdeményezésrôl
hozott határozatát felülvizsgálni akkor, ha a választópolgároktól szárma-
zó kezdeményezéshez tartozó aláírások hitelesítésének pozitív eredmé-
nyét a mérlegelésére bízott kezdeményezés ügyében hozott határozat
meghozatalát követôen, ám a népszavazás megtartása elôtt kapja meg?

3. Az alkotmány rendelkezései megkövetelik-e a népszavazási kezde-
ményezésben megfogalmazott kérdés alkotmányosságának elôzetes vizs-
gálatát, valamint az errôl, illetve a népszavazási kezdeményezésrôl ho-
zott országgyûlési határozat alkotmányosságának vizsgálhatóságát?

Az AB a szoros tartalmi összefüggés miatt a két indítványt egyesítet-
te és együttesen bírálta el.

A határozat

4. Az AB megállapította, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet eredményezett, hogy az Országgyûlés a (régi) Nsztv.-
t az alkotmánybírósági felhívás ellenére sem hozta összhangba a hatályos
alkotmánnyal. Ez a törvényi rendelkezések teljes körû felülvizsgálatát
teszi szükségessé. Az AB felhívja az Országgyûlést, hogy e jogalkotási
feladatának 1997. december 31-ig tegyen eleget.*

A testület a (régi) Nsztv. rendelkezéseit 1997. december 31., a 32. § (1)
bekezdését pedig a közzététel napjával megsemmisíti.

5. Az AB megállapítja, hogy az alkotmány 28/C. §-ának (2), illetve
(4) bekezdésében szabályozott népszavazási típusok közötti viszonyt az
határozza meg, hogy az alkotmány 2. §-ának (2) bekezdésében a népszu-
verenitás egyik gyakorlási formájaként megjelölt közvetlen hatalomgya-
korlást a maga teljességében a 28/C. § (2) bekezdése szerinti – kötelezô-
en elrendelendô – népszavazás valósítja meg. A kötelezôen elrendelendô
népszavazást tehát elsôbbség illeti meg a 28/C. § (4) bekezdésében meg-
határozott, a népképviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás elemeit
egyaránt tartalmazó, mérlegelés alapján elrendelhetô népszavazással
szemben. A kötelezôen elrendelt népszavazást ez az elsôbbség közvetle-
nül az aláírásoknak az Országgyûlés elnökéhez történô benyújtásától ille-
ti meg. Ettôl kezdve az aláírásgyûjtés ideje alatt ugyanabban a tárgyban
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benyújtott, mérlegelés alapján elrendelhetô népszavazási kezdeménye-
zésre vonatkozó döntéseket függôben kell tartani, illetve azok végrehaj-
tását az aláírások hitelesítéséig fel kell függeszteni. Ha a népszavazást el
kell rendelni, az kizárja a mérlegelés alapján elrendelhetô népszavazást.

6. A jogállamiság részét képezô jogbiztonság megköveteli, hogy a
törvény létesítsen megfelelô jogintézményt a népszavazási kezdeménye-
zés alapjául szánt kérdések elôzetes alkotmányossági vizsgálatára. A nép-
szavazással kapcsolatos jog az alkotmányban biztosított politikai alap-
jog, ezért a népszavazás tárgyában hozott döntéssel szemben biztosítani
kell az AB elôtti alkotmányossági panasz lehetôségét. A jogalkotás so-
rán elkövetett eljárási alkotmánysértés – így az is, ha a törvény alkot-
mányellenesen elrendelt népszavazáson alapul – a törvény tartalmi al-
kotmányellenességének hiányában is a törvény megsemmisítését von-
hatja maga után.

7. Az alkotmány 28/C. § (2) és (4) bekezdése az országos népszavazás
két fajtáját különbözteti meg: a legalább kétszázezer választópolgár kez-
deményezése nyomán megtartandó kötelezô, valamint a fakultatív or-
szágos népszavazást. Az utóbbit a 28/C. § (4) bekezdése szerint mérle-
gelés alapján a köztársasági elnök, a kormány, a parlamenti képviselôk
egyharmada vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az
Országgyûlés rendelheti el. A népszavazás eredményének kötelezô volta
azonban nem meríti ki a döntéshozó népszavazás jellemzôit, sôt a nép-
szuverenitás közvetlen gyakorlása döntô ismérvei ezen túl keresendôk.

A közvetlen hatalomgyakorlás kritériuma a kezdeményezés és a ki-
kényszeríthetôség. A fakultatív és a kötelezô népszavazás között alapve-
tô különbség mutatkozik a kritériumok terén. A fakultatív népszavazás
kezdeményezésének joga képviseleti vagy hatalmukat abból származta-
tó intézményeket illet meg (az országgyûlési képviselôk egyharmada, a
kormány, a köztársasági elnök), illetve a népszavazást kezdeményezô
százezer választópolgárt. Azonban a többi döntés – a kérdés megfogal-
mazásától kezdve a népszavazás megtartásáig – már az Országgyûlés
mérlegelésén múlik, s arra a százezer kezdeményezônek nincs semmi-
lyen befolyása, az ügy ura teljes egészében az Országgyûlés. A kötelezô
népszavazásnál az ügy ura a „nép”, mind a kezdeményezés, mind a kér-
dés megfogalmazása, mind a kikényszeríthetôség tekintetében. Az
Országgyûlés köteles minden olyan cselekményt teljesíteni, amely a sza-
vazás megtartására szolgál, majd pedig annak eredménye szerint eljárni.
E kötelessége nemcsak a szükséges eljárási tennivalókra terjed ki, ha-
nem magába foglalja a tartózkodást is minden olyan döntéstôl vagy mu-
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lasztástól, amely befolyásolná vagy meghiúsítaná a független és közvet-
len hatalomgyakorlás megvalósítását, s köteles más szerveket is távol
tartani ettôl (pozitív és negatív tartalmú kötelezettség). Az alkotmány
2. § (2) bekezdésében szereplô közvetlen hatalomgyakorlást a maga tel-
jességében egyedül ez a hatalomgyakorlási forma jelenti.

8. Az alkotmány szerint a képviseleti szervek hatásköre elvileg teljes és
általános, ehhez képest a közvetlen demokrácia intézményei kivételesek.
Az alkotmány mégis tartalmaz kétféle hatáskörmegosztási szabályt. Ezek
egyike tartalmi: a 28/C. § (5) bekezdése meghatározza, hogy milyen tárgy-
körökrôl nem lehet népszavazást tartani. A másik hatásköri szabály eljárá-
si, amely az említett tiltott körön kívül a kötelezô népszavazás elrendelé-
sét kétszázezer választópolgár kezdeményezéséhez köti a (2) bekezdésben.

9. A 1997. évi LIX. törvénnyel bevezetett alkotmánymódosítás óta a
közvetlen hatalomgyakorlás a népszuverenitás gyakorlásának kivételes
formája ugyan, de kivételes megvalósulása eseteiben a képviseleti hata-
lomgyakorlás fölött áll, és az Országgyûlés az adott népszavazási kérdés
tekintetében végrehajtói szerepbe kerül. Ezzel kapcsolatban az AB rög-
zíti, hogy azonos kötôerejû – tehát két kötelezô vagy két mérlegelési
jogkörbe tartozó – kezdeményezés esetén a megelôzés elve az irányadó.
A megelôzés elve azonban alkalmazhatatlan, ha nem azonos kötôerejû,
hanem egy kötelezô és egy mérlegelési jogkörbe tartozó kezdeményezés
verseng egymással, hisz ez a gyakorlatban a népszavazás intézményének
felszámolását eredményezné, mivel egy többpárti demokráciában min-
dig akad olyan politikai erô, amely egy kezdeményezés korábbi idô-
pontban történô benyújtásával meghiúsíthatja a népszavazás kötelezô
elrendelésére irányuló aláírásgyûjtés sikerét. Kifejezett jogszabályi ren-
delkezés hiányában ilyenkor az AB jogértelmezése az irányadó.

Az aláírások hitelesítése deklaratív és nem konstitutív aktus: a nép-
szavazásra irányuló kezdeményezés szükséges támogatottságának meg-
léte vagy hiánya az aláírásgyûjtô ívek benyújtásakor adott, ennek tényét
az aláírások hitelesítése csupán megállapítja. A választópolgároknak
igényük van arra, hogy a népszavazás megtartására vonatkozó jogosult-
ságot az állami szervek ne hiúsítsák meg. A népszavazási kezdeménye-
zést tehát már az aláírások benyújtásától kezdve közvetlenül az alkot-
mány alapján abszolút védelem illeti meg. Kérdés, hogy ez a védelem
kiterjed-e az aláírásgyûjtés idôszakára is. A népszavazás alapjául szánt
kérdések elôzetes alkotmányossági vizsgálata teszi pontosan megállapít-
hatóvá, hogy mikortól kell a kötelezô népszavazást elônyben részesíteni
a mérlegelésen alapulóval szemben.
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Az állampolgárok népszavazással kapcsolatos jogainak védelme ér-
dekében a jogbiztonság megköveteli, hogy már az aláírásgyûjtés meg-
kezdése elôtt feltárják és eldöntsék azokat a jogvitákat, amelyek a
tárgykör népszavazásra bocsáthatósága, illetve a kérdés megfogalma-
zása kapcsán felmerülhetnek. Megengedhetetlen ugyanis, hogy csak
az aláírásgyûjtés befejezése után derüljön ki, hogy a kérdés nem volt
megfelelôen megfogalmazva és hogy a tárgykör nem volt népszavazás-
ra bocsátható.

10. A népszavazáshoz való jog politikai alapjog, mely kiterjed a nép-
szavazás kezdeményezésére, támogatására, illetve a szavazásban való
részvételre. Ezen alanyi jog korlátait csak az alkotmány 8. § (2) bekez-
désének megfelelô törvény állapíthatja meg, de az alapvetô jog lényeges
tartalmát ekkor sem korlátozhatja. Az AB állandó gyakorlata szerint
minden alapjog magába foglalja az alanyi védelmi igény mellett az ál-
lam objektív kötelességét is a joggyakorlás feltételeinek biztosítására.
Ezek az intézményi garanciák arra szolgálnak, hogy biztosítsák a nép-
szavazás és az ahhoz szükséges eljárási folyamat képviseleti befolyástól
való függetlenségét és önállóságát, továbbá elsôbbségét. A kötelezô
népszavazás alkotmányi szabályozásának megfelelôen ezek a garanciák
tehát elsôsorban eljárási jellegûek, s azt kell lehetôvé tenniük, hogy a
népszavazás a kezdeményezéstôl eljuthasson a megtartásig, s ezt kizáró-
lag az érintett választópolgárok akarata befolyásolhassa.

A kötelezô népszavazás garanciarendszere két elv uralma alatt áll: az
egyik a sui generis garanciális intézményrendszer kialakítása, továbbá a
kötelezô népszavazást megzavaró beavatkozások kifejezett tilalma. Az
eljárás minden pontján biztosítani kell a bírói, illetve alkotmánybírósá-
gi jogorvoslatot, ami alkotmányos követelménynek minôsül. A másik
elv az alkotmányos szervek együttmûködési kötelezettsége. E követel-
mények közé tartozik, hogy a népszavazásban érintett szervek (az
aláírásgyûjtés szervezôi is) ezzel az alkotmányos kötelességgel összhang-
ban járjanak el. A már megkezdett kötelezô népszavazási eljárási folya-
mat megzavarásától és meghiúsításától való tartózkodás kötelessége is
ebbôl az alkotmányos elvbôl következik.

11. Az AB a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megál-
lapítására irányuló indítvány elbírálása nyomán arra a következtetésre ju-
tott, hogy egyes kérdéseknek (így az országos népszavazás és népi kezde-
ményezés tárgyának, a kezdeményezésre jogosultaknak, a kezdeményezés-
hez fûzôdô joghatásnak, a népszavazás elrendeléséhez szükséges szavazat-
többségnek, a népszavazásra nem bocsátható tárgyköröknek, a népszavazás
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eredményességének, az országos népi kezdeményezés benyújtására jogosul-
tak számának) a (régi) Nsztv.-ben foglaltaktól eltérô tartalmú alkotmányi
szabályozása olyan mértékûvé tette a hatályos alkotmány és a törvény kö-
zötti összhang hiányát, hogy az alkotmányellenes helyzet maradéktalan fel-
számolása érdekében az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre
vonatkozó hatályos szabályokat teljes körû felülvizsgálatnak kell alávetni.
A testület rámutatott arra is, hogy az említett átfogó felülvizsgálat nyomán
kialakítandó új törvényi szabályozásnál már figyelembe kell venni a testü-
let e határozatában foglalt alkotmányértelmezést is. Az AB hangsúlyozza:
az újonnan kialakított határozatában foglalt elvi tételeket a folyamatban
lévô népszavazási ügyekben is kötelezôen alkalmazni kell.

25/1999. (VII. 7.) AB HATÁROZAT

NÉPSZAVAZÁS ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRÓL

Az indítvány

1. Az OVB 10/1999. (IV. 14.) határozatával szemben az alkotmány
2. §-ára; 19. §-a (3) bekezdésére; 25. §-a (1) és (2) bekezdéseire, a 28/C. §
(3) és (5) bekezdéseire, illetve a 29/A. §-ra hivatkozva kifogások érkez-
tek az Alkotmánybírósághoz. A törvényes határidôn belül érkezett ki-
fogásokat az AB egyesítette és egy eljárásban bírálta el. Az ügy elôadó
bírája Németh János volt.

2. Egy aláírásgyûjtô ív mintapéldánya szerint a kérelmezôk országos
népszavazást kívántak kezdeményezni abban a kérdésben, hogy „kíván-
ja-e Ön, hogy a köztársasági elnököt közvetlen módon a választópolgá-
rok válasszák meg”. Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtô ív
megfelel a Vetv. 118. § (2)–(4) bekezdésében foglalt alaki feltételeknek;
a feltett kérdés pedig az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Er-
re figyelemmel az OVB az aláírásgyûjtô ív mintapéldányát és az azon
szereplô kérdést az ügyben meghozott 10/1999. (IV. 14.) OVB határo-
zatával hitelesítette. Az OVB arra alapozta döntését, hogy a népszava-
zásra bocsátott kérdés az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében felsorolt
tilalmi rendelkezések egyikét sem sérti. Kizáró ok hiányában s mert a
kérdôív mintapéldánya a törvényes alaki feltételeknek is megfelelt,
nincs akadálya az aláíróív hitelesítésének.

3. Az egyik kifogás elôterjesztôje szerint az OVB-nek az aláírásgyûjtô
ív hitelesítését kimondó határozata ellentétes az Nsztv. 10. § b) pontjá-
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ban foglaltakkal, mert a kérdés az alkotmányban foglalt tilalmi körbe
tartozik. E szerint ugyanis „meg kell tagadni az aláírásgyûjtô ív hitele-
sítését, ha [...] a kérdésben nem lehet népszavazást tartani”. Az alkot-
mány 28/C. § (5) bekezdés d) pontja pedig kimondja: „nem lehet nép-
szavazást tartani az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szer-
vezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrôl”.

A kifogásoló szerint téves az OVB-nek az az értelmezése, amely sze-
rint ez az alkotmányos rendelkezés csak konkrét személyek megválasz-
tása, megbízatásának megszüntetése, illetve konkrét intézmények meg-
alakítása, átalakítása, megszüntetése kérdésében jelent tilalmat. Az elô-
terjesztô érvelése szerint az alkotmány fejezeteibôl világosan kitûnik,
hogy az államszervezetrôl szóló rendelkezések között – az alkotmány
III. fejezetében – szerepel a köztársasági elnök mint személy, valamint
a köztársasági elnöki intézmény. Az alkotmány 19. § k) pontja sorolja
fel, mely személyek megválasztása tartozik az Országgyûlés hatásköré-
be. Elsôként a köztársasági elnöké. A személyi és szervezeti kérdések
egymástól tehát nem elválaszthatók. Az OVB döntése nyomán – ered-
ményes népszavazás esetén – olyan alkotmányozási kényszer állana elô,
amely veszélyeztetné a teljes alkotmányos berendezkedést, a jogállami
jogbiztonságot. Ennek alapján „annak sem lenne alkotmányos akadálya,
hogy akár a miniszterelnököt, [...] a Legfelsôbb Bíróság elnökét [...] is
közvetlenül a választópolgárok válasszák meg”.

Az alkotmány 2. §-ában szereplô jogbiztonság veszélyeztetését látja
az indítványozó az OVB azon jogértelmezésében is, amely szerint az al-
kotmány 28/C. §-ának (5) bekezdése taxatíve tartalmazza azokat a jog-
alkotási tárgyakat, amelyekre nézve népszavazás nem tartható. Mivel
csak a c) pont rendelkezik konkrét alkotmányvédelemrôl, ebbôl a cont-
rario következik, hogy az ott nem szereplô kérdésekben nem kizárt akár
az alkotmánymódosítással járó kérdésfelvetés sem. Téves ezt olyan
szûkítô jogértelmezésnek tekinti, amely nem veszi figyelembe az alkot-
mány egészét és összefüggéseit. Az elôterjesztô hivatkozik a 2/1993.
(I. 22.) AB határozatra, amely az alkotmánymódosítást eredményezô
népszavazásnak mind a nyílt, mind a burkolt formáját alkotmányelle-
nesnek nyilvánította.

A továbbiakban sérelmezi, hogy az aláírásgyûjtô ívbôl, illetve az
OVB-hez benyújtott beadványból nem tûnik ki, hogy azt ügydöntô,
kötelezôen elôírt vagy mérlegelésen alapuló népszavazáshoz kívánják-e
felhasználni, erre csak következtetni lehet. Így az aláírók tájékoztatása
nem teljes, holott ez az AB határozatának értelmében követelmény.
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A kifogás elôterjesztôje foglalkozik még az 52/1997. (X. 14.) AB hatá-
rozatban foglaltakkal, amely kiemeli, hogy az eredményes népszavazás
alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezô. Ezt elfogadva az elô-
terjesztô azzal érvel, hogy eredményes népszavazás ebben az ügyben csu-
pán konkrét jogalkotási célt jelöl meg, amelynek következménye vi-
szont egy komplex jogalkotási folyamatot kényszerít az Országgyûlésre.
Ez szintén jogbiztonságot veszélyeztetô helyzetet teremt.

Ha tehát a feltett kérdést tartalmazó kérdôív elfogadható is volna,
akkor is kiegészítésre szorulna, mert csak úgy jelenthetne valódi kötôe-
rôt a törvényalkotó számára. Ezért véleménye szerint a tájékoztatás hiá-
nya miatt az OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja alapján el kellett vol-
na utasítania az ív hitelesítését.

4. Más elôterjesztôk azt kifogásolták, hogy az alkotmány 29/A. §-
ának (1) bekezdése szerint a köztársasági elnököt az Országgyûlés vá-
lasztja, s e népszavazási kezdeményezés célja ennek az alkotmányos ren-
delkezésnek a megváltoztatása. Az aláírást kezdeményezôk azonban
nem nyilatkoztak arról, hogy ügydöntô vagy véleménynyilvánító nép-
szavazást kezdeményeznek-e, de feltételezhetô, hogy céljuk ügydöntô
népszavazás megtartása. Az elôterjesztôk a továbbiakban hivatkoznak
arra, hogy az alkotmány 25. § (2) bekezdése szerint a törvényhozás joga
az Országgyûlést illeti meg, s természetesen az alkotmány módosítása is
a parlament hatáskörébe tartozik.

Mindezekbôl az alábbi következtetéseket vonják le: egyrészt mind a
törvényhozás, mind az alkotmánymódosítás – országgyûlési hatáskörbe
tartozó kérdésként – népszavazás tárgya lehet, hacsak a népszavazás
megtiltásának nincs külön alkotmányos indoka, másrészt a népszavazás
csak akkor alkotmányos, ha nem vonja el az Országgyûlés hatáskörét.
A népszavazás tehát csak kiegészíti, de nem veheti át az Országgyûlés
döntését. Népszavazással nem lehet közvetlenül, a parlamenti döntést
megkerülve és azt helyettesítve törvényt alkotni, alkotmányt módosíta-
ni. Miután a népszavazás elôterjesztôi törvényalkotás kezdeményezésére
nem jogosultak, és az aláírás-kezdeményezés szövege nem is rendelke-
zik a törvényjavaslat alaki ismérveivel, nincs arra alkotmányos lehetô-
ség, hogy az eredményes népszavazás döntését az Országgyûlés az eluta-
sítást eleve kizáró automatikus eljárásban elfogadja. „Alkotmányellenes
a törvény, illetôleg az alkotmánymódosítás elfogadása, ha a szavazás
eredménye a képviselôk szavazási szándékától függetlenül, elôre bizto-
sított. [...] A népszavazás nem alkothat törvényt és nem kényszerítheti
az Országgyûlést az eredményének megfelelô törvény megalkotására.”

más kifogások
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Ezzel összefüggésben az indítványozók az 52/1997. (X. 14.) AB ha-
tározatra hivatkozva hangsúlyozzák azt is: az a népszavazás, melynek
célja, hogy „maga vigyen keresztül törvényalkotást, illetôleg alkot-
mánymódosítást, nem felel meg az AB által tett megállapításnak, neve-
zetesen, hogy a népszavazás a népszuverenitás gyakorlásának kivételes
formája”. Az alkotmánymódosításra irányuló ilyen, az elôterjesztôk ál-
tal meg nem engedhetônek tartott népszavazás véleményük szerint ah-
hoz az alkotmányellenes következményhez vezet, hogy az alkotmány-
módosítást az alkotmányban nem szereplô módon teszi lehetôvé. Mind-
ezek alapján a kifogásokat elôterjesztôk azt kérelmezték, hogy az AB
semmisítse meg az OVB-nek az aláírást hitelesítô döntését és kötelezze
a bizottságot új eljárás lefolytatására.

A határozat

5. Az AB megállapítja, hogy alkotmánymódosítás csak az alkot-
mányban elôírt eljárási rendben, a 24. § (3) bekezdése szerint történ-
het; az alaptörvény módosítására irányuló kérdésben választópolgárok
által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye. Az Országgyûlés ál-
tal elfogadott alkotmánymódosítás ügydöntô népszavazással megerô-
síthetô.

Az AB a 10/1999. (IV. 14.) OVB határozatot megsemmisíti és az
OVB-t új eljárásra utasítja.

6. Az AB a kifogások érdemi vizsgálata elôtt a következôket álla-
pította meg: az Nsztv. szerint az országos népszavazást elindító eljá-
rás érdekében összeállított kérdések aláírásgyûjtô íveinek hitelesítését
az OVB végzi. A hitelesítés során a kérdést (Nsztv. 10. §), az ívek for-
mai elôírásait (Vetv. 118. §) vizsgálja, és ennek eredményeként hoz ha-
tározatot. A döntés ellen kifogás nyújtható be az AB-hoz. A testület a
meghozott határozatot „helybenhagyja vagy azt megsemmisíti, és az
Országos Választási Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja”
[Vetv. 130. § (3) bekezdés]. A formai és tartalmi követelményeknek
megfelelô kifogások alapján lefolytatott alkotmánybírósági eljárás
jogorvoslati eljárás.

7. Az AB-nak arról kellett döntenie, hogy az alkotmány módosítha-
tó-e népszavazás útján. Az OVB a 10/1999. (IV. 14.) OVB határozatban
ugyanis úgy foglalt állást, hogy nincs alkotmányossági akadálya az alap-
törvény népszavazás útján történô módosításának, hiszen az alkotmány
28/C. § (5) bekezdésének taxatív felsorolása kizárólag az alkotmánynak
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a népszavazásról és a népi kezdeményezésrôl szóló rendelkezéseit zárja ki
a népszavazás által tilalmazott kérdések közül, s ebbôl a contrario levon-
ta azt a következtetést, hogy az alkotmányban szabályozott bármely más
kérdés népszavazás tárgya lehet.

Az OVB által hitelesített kérdés közvetlenül az alkotmányba fog-
lalt egyes rendelkezések megváltoztatását eredményezné. Az elbírálan-
dó alkotmányossági probléma tehát abban foglalható össze, hogy az al-
kotmánynak a 1997. évi LIX. törvénnyel való módosítását követôen, a
hatályos alkotmány rendszerében a választópolgári kezdeményezés nyo-
mán alkotmányosan népszavazásra bocsátható-e olyan kérdés, amely
nyíltan vagy burkoltan a közjogi berendezkedés alapjául szolgáló alkot-
mány módosítására vonatkozik.

8. Az AB már számos határozatában foglalkozott a képviseleti és a
közvetlen hatalomgyakorlás egymáshoz való viszonyával és elvi jellegû
megállapításokat is megfogalmazott. A 2/1993. (I. 22.) AB határozat
rögzíti, hogy az alkotmányból levezethetô általános elv az Országgyûlés
által történô hatalomgyakorlás. Ehhez képest a népszavazással való dön-
tés kivételes, az alkotmány keretei között a parlamenti hatalomgyakor-
lás kiegészítésére, annak befolyásolására szolgáló, komplementer jellegû
intézmény.

Az alkotmányt módosító 1997. évi LIX. törvény – alkotmányi szin-
ten – „újraszabályozta” az országos népszavazás és népi kezdeményezés
intézményét. A testület az 52/1997. (X. 14.) AB határozatban már e
szabályozás alapján folytatott alkotmányossági vizsgálatot, de csak az
azonos kérdésre irányuló különbözô típusú népszavazási kezdeményezé-
sek egymáshoz való viszonyát vizsgálta, és nem foglalt állást a népsza-
vazásra bocsátandó kérdések alkotmányossága tekintetében. A 2/1993.
(I. 22.) AB határozatban kifejtett álláspontját e határozatában sem mó-
dosította, amikor kimondta: „A közvetlen hatalomgyakorlás a népszu-
verenitás gyakorlásának kivételes formája, amely azonban kivételes
megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll.” Ez a
kivételes megvalósulás alkotmányosnak pedig akkor tekinthetô, ha a
népszavazásra bocsátott kérdés összhangban áll az alkotmánnyal, és e
kérdést legalább kétszázezer választópolgár hitelesített aláírásával támo-
gatja. E határozatában tehát az AB nem foglalt állást abban a kérdésben,
hogy az alkotmány ilyen népszavazással módosítható-e.

9. Az alkotmány a képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás kö-
zött nem osztja meg a hatásköröket úgy, hogy meghatározott kérdések
csak az egyikre vagy csak a másikra tartoznának. Az 52/1997. (X. 14.)
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AB határozat megállapította, hogy az alkotmánymódosítás beiktatott az
alkotmányba kétféle hatáskörmegosztási szabályt; „ezek egyike tartal-
mi: a 28/C. § (5) bekezdése meghatározza, hogy milyen tárgykörökrôl
nem lehet népszavazást tartani. A másik hatásköri szabály eljárási,
amely az említett tiltott körön kívül, a kötelezô népszavazás elrendelé-
sét 200.000 választópolgár kezdeményezéséhez köti a (2) bekezdésben.”
Az AB azonban ebben a határozatában nem vizsgálta, hogy levezethetô-
e az alkotmányból a parlamentáris berendezkedés lényegébôl és a két
hatalomgyakorlási forma jellegébôl – az alkotmányozás (az alkotmány-
módosítás) tekintetében – további tartalmi hatáskörmegosztási elv.

10. Az alkotmány mint alaptörvény csak az alkotmányban meghatá-
rozott eljárás szerint módosítható. Az AB több határozatában megálla-
pította, hogy az alkotmány megalkotása és megváltoztatása kizárólag az
Országgyûlés jogkörébe tartozik, és az Országgyûlés e jogkörében az al-
kotmánymódosításra irányadó eljárási és határozathozatali követelmé-
nyek betartásával járhat el alkotmányosan. Az alkotmány 19. § (3) be-
kezdésének a) pontja, illetve a 24. § (3) bekezdése egyértelmûen a par-
lament hatáskörébe utalja az alkotmány elfogadásáról és módosításáról
való döntést. Ebbôl következôen az alkotmány népszavazással nem mó-
dosítható. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az alkot-
mány módosítására irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári
kezdeményezésre olyan népszavazás, amely az Országgyûlésre kötelezô
volta miatt elvonná a parlament alkotmányozó hatáskörét.

11. Az AB a következôkben azt vizsgálta, hogy az OVB által elbírált
kérdésben az aláírásgyûjtéssel kezdeményezett népszavazás eredményez-
heti-e az Országgyûlés alkotmányozó hatáskörének elvonását.

Az összegyûjtött és hitelesített aláírások számától függ az, hogy
az érvényes és eredményes népszavazás eredménye kötelezô-e az
Országgyûlésre vagy sem: ha az összegyûjtött aláírások száma a kétszáz-
ezret meghaladja, a népszavazást kötelezô elrendelni, és ebben az eset-
ben a népszavazás eredménye köti az Országgyûlést. Ha az alkotmány
módosítására irányuló népszavazási kezdeményezésnél összegyûlik a
megfelelô számú aláírás, az eredményes népszavazás – mivel az ered-
mény köti a parlamentet – gyakorlatilag az alkotmány módosítása tár-
gyában való döntést is jelenti. Ebben az esetben tehát a népszavazás az
Országgyûlés helyett – annak az alkotmány 24. § (3) bekezdésébe fog-
lalt hatáskörét elvonva – módosítja az alkotmányt.

A népszavazás kötelezô és ügydöntô jellege az aláírások számától
függ, ezért a népszavazásra bocsátandó kérdés hitelesítésekor számolni
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kell azzal, hogy a választópolgári kezdeményezés eredménye kötelezô és
ügydöntô népszavazás lesz. Mindezek alapján az AB megállapította,
hogy az alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok
által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

12. A kifejtettekre tekintettel nem helytálló az OVB határozatának
a kérdés hitelesítése mellett szóló indokolása. Az alkotmány 28/C. §-
ának (5) bekezdése a népszavazásra nem bocsátható kérdéseket határoz-
za meg. Ezekben a kérdésekben sem kötelezô, sem fakultatív, sem ügy-
döntô, sem véleménynyilvánító népszavazásnak nincs helye. Az alkot-
mányból – a taxatív módon felsorolt tiltott kérdéskörökön kívül – a
népszavazásnak más korlátai is levezethetôk. Az alkotmánymódosítási
kérdésekben sem kizárt a népszavazás elrendelése, de az a népszavazás-
nak csak olyan formája lehet, amely nem ad módot arra, hogy a népsza-
vazás átvegye az Országgyûlés alkotmányozó hatáskörét és nem zárja ki
azt, hogy a parlament döntsön az alkotmány megváltoztatásáról. Az
ügydöntô (megerôsítô) népszavazás elrendelésére csak az Országgyûlés
alkotmányozási (alkotmánymódosítási) eljárását követôen kerülhet sor.
E döntésére tekintettel az AB nem tartotta szükségesnek az indítványok
további részének tartalmi vizsgálatát.

809/B/1998. AB HATÁROZAT

KISEBBSÉGI KÉPVISELÔK KEDVEZMÉNYE

Az indítvány

1. Az indítványozó az alkotmány 71. § (1) bekezdésében rögzített
választási alapelvek közül az egyenlôség elvébe ütközônek véli az Övtv.
49. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit. Az ügy elôadó bírája Biha-
ri Mihály volt.

2. A kifogásolt rendelkezések:
„49. § (1) Ha a települési kislistás választáson a szavazás eredménye

alapján az ugyanazon kisebbséghez tartozó jelöltek egyike sem szerezne
mandátumot, meg kell állapítani azt a szavazatszámot, amely azonos a
kislistán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó jelöltre leadott ér-
vényes szavazatok felével. Mandátumhoz jut minden, mandátumot nem
szerzett kisebbségbôl egy-egy jelölt, aki az így megállapított szavazat-
számnál többet ér el; ha egy kisebbségen belül több ilyen jelölt is van,
akkor a legtöbb szavazatot elért jelölt. Ha két vagy több jelölt éri el –
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azonos szavazatszámmal –, akkor a 28. § (4) bekezdés szerinti sorsolás
dönt a mandátumról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon elnyert mandátummal
megnövekszik a település képviselô-testületének a 8. §-ban meghatáro-
zott létszáma.”

3. Az indítványozó álláspontja szerint az egyenlô választójog egyrészt
azt jelenti, hogy a választópolgárok által leadott valamennyi érvényes
szavazat egyenlô értékû, másrészt pedig kifejezi a jelöltek által megszer-
zett szavazatok egyenlôségét. Az idézett rendelkezés esetében azonban
ez nem érvényesül, hiszen ha a kisebbségi jelölt a kislistás választás
alapján nem szerez mandátumot, a számára juttatott minden szavazat
kétszeres értékkel bír, mivel a mandátumhoz jutás feltétele a kislistán
legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó jelöltre leadott érvényes sza-
vazatok felének elérése. A szavazó oldaláról tekintve ugyanez a helyzet,
mert szavazata attól függôen ér egyet vagy kettôt, hogy melyik jelölt-
nek juttatja.

A határozat

4. Az indítvány megalapozatlan. A választójog egyenlôségének elvét
az alkotmány 71. § (1) bekezdése tartalmazza, mely két követelményt
támaszt a választási törvény megalkotójával szemben: egyrészt a válasz-
tójog a választópolgárok szempontjából azonos értékû legyen, másrészt
a szavazatok lehetôleg azonos súlyúak legyenek egy-egy képviselô meg-
választásánál. Az indítvánnyal érintett önkormányzati választásoknál a
választójog egyenlôségének elve számszerûen megvalósul, mert a polgár-
mester-választáson mindenkinek egy, a kislistás képviselô- és kisebbsé-
gi képviselô-választáson mindenkinek annyi szavazata van, amennyi a
megválasztható települési önkormányzati és kisebbségi önkormányzati
képviselôk száma. Ami a második követelményt illeti, az adott önkor-
mányzati választási típushoz igazodóan az Övtv. megközelítôleg azonos
súllyal veszi figyelembe a választópolgárok által leadott szavazatokat a
mandátumok elnyerésekor. Az egyéni választókerületek eltérô nagysága
(választási földrajz), illetve az egy mandátum megszerzéséhez szükséges
konkrét szavazatok száma (választási matematika) miatt a választások
után, a választási eredmények ismeretében természetesen nem lehet ab-
szolút értelemben vett egyenlôség a szavazatok súlyában.

Az Alkotmánybíróság egyik korábbi határozatában már megállapí-
totta: „A választójog egyenlôsége nem jelenti és nem is jelentheti a vá-
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lasztáskor kifejezett politikai akarat csorbítatlanul egyenlô érvényesülé-
sét. Bár az Alkotmány kinyilvánítja a választójog egyenlôségét, az ál-
lampolgári politikai akarat képviselôk útján való, azaz közvetett érvé-
nyesülése természetszerûleg aránytalanságot eredményez” [3/1991. (II. 7.)
AB határozat]. A nemzeti és etnikai kisebbségek (a továbbiakban
együtt: kisebbségek) képviselôinek választásakor is érvényesül a válasz-
tójog egyenlôségének elve mindaddig, amíg a választási kampány fo-
lyik, a szavazatokat leadják, összeszámolják, és megállapítják, hogy kik
nyerik el a mandátumokat. Amennyiben legalább egy kisebbségi jelölt
mandátumot szerzett, a választási folyamat lezárult.

5. Az alkotmány 68. §-ának (3) bekezdése kimondja: „A Magyar
Köztársaság törvényei az ország területén élô nemzeti és etnikai kisebb-
ségek képviseletét biztosítják.” Az alkotmány 70/A. § (3) bekezdése le-
hetôséget ad arra, hogy a jogalkotó az esélyegyenlôtlenség kiküszöbölé-
sét célzó intézkedéseket tegyen a jogegyenlôség megvalósulása érdeké-
ben (pozitív diszkrimináció).

Az AB már több határozatában megállapította, hogy az esélyegyen-
lôtlenség kiküszöbölését célzó törvényi intézkedéseknek széles skálája
van, s a különbözô szabályozási módok közül a jogalkotó – az alkot-
mány rendelkezéseit tiszteletben tartva – szabad belátása szerint vá-
laszthat. Emellett a különbözô társadalmi csoportok esélyeinek egyen-
lôségét nem egy-egy jogszabály vagy állami intézkedés, hanem jogsza-
bályok és állami intézkedések rendszere révén lehet biztosítani, illetve
az állam ilyen módon járulhat hozzá az esélyegyenlôség megteremtésé-
hez vagy legalábbis csökkentéséhez. Végül az AB megállapította azt is,
hogy az esélyegyenlôtlenség megszüntetését vagy csökkentését célzó,
megkülönböztetô szabályozás lehetôségébôl nem következik annak al-
kotmányos kényszere. A tételesen meghatározott pozitív diszkrimináci-
óra senkinek nincs alkotmányos joga, annak alkalmazása a törvényhozó
szabadságába tartozik.

Az Övtv. 49. § (1) bekezdése pozitív diszkriminációs tartalmú sza-
bályt rögzít: egy (és csak egy) kisebbségi jelölt – a törvény kivételes sza-
bályával – képviselôvé válik, azzal a megszorító feltétellel, hogy megha-
tározott számú szavazatot elért. Az Övtv. 49. § (2) bekezdése is pozitív
diszkriminációs szabályt tartalmaz, mert a képviselô-testület létszámát
megemeli a kedvezménnyel elért mandátum számával. Mindezek alap-
ján az AB az indítványt elutasította.
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10/B/1999. AB HATÁROZAT

KOMPENZÁCIÓS LISTA

Az indítvány

1. Az indítványozó az alkotmány 2. § (2) és a 44. § (1) bekezdésé-
be ütközônek tartja és kéri megsemmisíteni az Övtv. 43. § (1), 44. §
(3), valamint 45. § (1)–(5) bekezdéseit. Az ügy elôadó bírája Bihari
Mihály volt.

2. A kifogásolt rendelkezések:
„43. § (1) A fôvárosi kerületekben és a 10.000-nél több lakosú tele-

pülésen a képviselôk egy részét egyéni választókerületekben választják,
másik része kompenzációs listáról jut mandátumhoz.”

„44. § (3) Egy-egy kompenzációs lista a település egyéni választóke-
rületeibôl összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot.
Töredékszavazatnak minôsül az egyéni választókerületben a jelölô szer-
vezet jelöltjére leadott olyan szavazat, amellyel nem szereztek mandá-
tumot. Ha a közös jelöltek jelölô szervezeteinek nincs közös kompen-
zációs listája és a közös jelölt nem lett képviselô, akkor a töredékszava-
zatok a közös jelöltet állító jelölô szervezetek száma szerinti arányban
oszlanak meg a jelölô szervezetek önálló listái között. A töredékszava-
zatok felosztásánál a kiszámított szavazathányad egész része kerül fel az
önálló kompenzációs listára. Ha valamely érintett jelölô szervezetnek
nincs önálló kompenzációs listája, akkor a töredékszavazat reá esô része
elvész.”

„45. § (1) A lista – a (4) bekezdésben levô számítási mód alapján – a
szavazatok arányában kap mandátumot.

(2) A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kap-
nak mandátumot. A kiesô jelölt helyébe a sorrendben utána következô
jelölt lép. Ha a lista jelöltjét polgármesternek vagy az egyéni választó-
kerületben képviselônek választották, a listáról törölni kell.

(3) Ha Budapesten a jelölt egy fôvárosi kerületi listáról és egy fôvá-
rosi listáról egyaránt mandátumot kapna, úgy nyilatkoznia kell, hogy
melyiket fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a mandátumot, ar-
ról a listáról törölni kell.

(4) A számítás módja: a) Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben
minden lista neve alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop el-
sô száma az adott lista szavazatainak száma elosztva 1,5-del, a követke-
zô számok a harmada, ötöde, hetede stb. b) A táblázat segítségével le-
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het kiosztani a mandátumokat. Meg kell keresni a táblázatban elôfordu-
ló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találjuk meg
azt, az a lista kap egy mandátumot. Ezt követôen meg kell keresni a kö-
vetkezô legnagyobb számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lis-
ta kap egy mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, míg
kiosztásra kerül az összes mandátum. Ha a táblázatban elôforduló leg-
nagyobb szám keresésekor egyenlô legnagyobb számok vannak, akkor
az a lista kap mandátumot, amelyik még addig nem szerzett mandátu-
mot, illetôleg amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül ame-
lyik a listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott.

(5) Ha egy kompenzációs lista több mandátumot kap, mint a listán
szereplô személyek száma, a mandátum betöltetlen marad.”

3. Az indítványozó álláspontja szerint az alkotmány 2. § (2) és a 44. §
(1) bekezdése a választott képviselôk számára teszi lehetôvé a hatalom
(népszuverenitás), illetve az önkormányzás gyakorlását. Az Övtv. meg-
jelölt szakaszai viszont a fôvárosi kerületekben és a tízezernél több lako-
sú településeken lehetôvé teszik, hogy az úgynevezett kompenzációs lis-
ta alkalmazásával olyan jelöltek is mandátumhoz jussanak, akik az egyé-
ni választókerületekben a közvetlen szavazás során kevesebb voksot sze-
reztek másoknál, így nem kerülhettek be a képviselô-testületbe. Az in-
dítványozó kiegészítô indokolásában arra hivatkozik, hogy az Övtv. sze-
rint a képviselô-testület a vegyes választási rendszerben kétféle módon
jöhet létre: megválasztott képviselôkbôl és mandátumot szerzô, meg
nem választott képviselôkbôl. Így a megtámadott törvényhely(ek)
„mandátumot kap” megfogalmazása (és annak tartalma) nem felel meg
az alkotmány „választott képviselô-testület” megfogalmazásának (és
tartalmának).

Az indítványozó konkrét rendelkezések megjelölése nélkül kifogá-
solja azt is, hogy a kompenzációs listán szereplô jelöltek személye a vá-
lasztások elôtt nem ismert a választópolgárok számára, róluk csak a vá-
lasztás eredményének nyilvánosságra hozatala után kapnak információt.

A határozat

4. Az indítvány megalapozatlan. Az indítványozó által támadott jog-
intézmény, a kompenzációs lista az úgynevezett vegyes választási rend-
szer egyik összetevôje. Az Övtv. 43–45. §-ai szerint ezt a választási
rendszert a fôvárosi kerületekben és a tízezernél több lakosú települése-
ken kell alkalmazni. A választópolgárok az egyéni választókerületekben
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ajánlással állítanak jelölteket. A szavazólapra jelöltként való felkerülés
feltétele meghatározott számú ajánlás összegyûjtése. A kompenzációs
lista állításának feltétele a jelölô szervezet számára megfelelô számú
egyéni jelölt nyilvántartásba vétele.

A vegyes választási rendszerben a választópolgárok csak az egyéni vá-
lasztókerületi jelöltekre szavaznak, a kompenzációs listára nem. Az
egyéni választókerületben egyfordulós, relatív többségû a választási
rendszer. Az a jelölt lesz a képviselô, aki a legtöbb szavazatot kapta.
A jelölô szervezetek jelöltjeire leadott, mandátumot nem eredményezô
szavazatokat – jelölô szervezetenként – összesítik, és a mandátumok
meghatározott részét ennek arányában osztják szét a jelölô szervezetek
között.

5. Az alkotmány 2. § (2) és a 44. § (1) bekezdése elôírja, hogy a kép-
viselôk választás útján kerüljenek tisztségükbe. Az alkotmány 70. § (1)
bekezdése alapvetô állampolgári jogként szabályozza az aktív és passzív
választójogot, a 71. § (1) bekezdése pedig meghatározza a választási
alapelveket. Az alkotmány ezen kívül nem tartalmaz rendelkezéseket a
választójog gyakorlásának módjára. Ebbôl következôen az Országgyûlés
széles döntési szabadsággal rendelkezik a választási rendszer meghatáro-
zása és a választási eljárás szabályainak megállapítása során. A parlament
ezt a döntési szabadságát a választójogi szabályok megalkotása során
csak az alkotmány keretei között gyakorolhatja.

6. A kompenzációs listán megválasztott képviselôk ténylegesen vá-
lasztott képviselôk, mert megbízatásuk a választópolgárok által leadott
szavazatokon alapul. Az Övtv. megtámadott rendelkezései eleget tesz-
nek annak az alkotmányos követelménynek, hogy a képviselôi helyek –
beleértve a kompenzációs mandátumokat – választás útján kerüljenek
betöltésre. A képviselôi megbízatás (a mandátum megszerzése) a felté-
tele annak, hogy a jelölt a képviselô-testület tagja legyen. Megfelelô
számú szavazat nélkül a jelölt nem lehet képviselô, ezért az Alkotmány-
bíróság az Övtv. 43. § (1), 44. § (3), valamint 45. § (1)–(5) bekezdése-
inek megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

7. Az indítványozó kifogásolja azt is, hogy a kompenzációs listán sze-
replô jelöltek személye nem ismert a választások elôtt a választópolgá-
rok számára; róluk csak a választás eredményének nyilvánosságra hoza-
tala után lehet információt kapni. Az AB ezzel ellentétben megállapít-
ja, hogy a Vetv. 38. § (1) bekezdés b) pontja és 53. § (2) bekezdése alap-
ján az illetékes választási iroda köteles közzétenni a jelöltek és a jelölô
szervezetek nevét, tehát a választópolgárok a választás napja elôtt meg-
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ismerhetik a kompenzációs listán szereplô jelöltek nevét. Ennek alapján
az AB az indítvány e részét is elutasította.

50/2001. (XI. 22.) AB HATÁROZAT

NÉPSZAVAZÁS A SORKATONASÁGRÓL

Az indítvány

1. A 7/2001. (VIII. 21.) OVB határozattal szemben az alkotmány
28/C. § (5) bekezdésének a), b) és d) pontjára, a 40/A. § (1) bekezdésé-
re, a 66. § (1) bekezdésére, illetve az a 70/A. §-ra hivatkozva kifogások
érkeztek az Alkotmánybírósághoz. A törvényes határidôn belül közvet-
lenül az AB-hoz, részben pedig az OVB-hez érkezô kifogások alapján az
AB az ügyeket egyesítette és egy eljárásban bírálta el. Az ügy elôadó bí-
rája Erdei Árpád volt.

2. A Magyar Szocialista Párt aláírásgyûjtô ív mintapéldányát nyúj-
totta be az OVB-hez azzal, hogy országos népszavazást kezdeményezzen
a következô kérdésben: „Akarja-e Ön, hogy békeidôben a sorkatonai
szolgálat megszûnjön és azt önkéntes hivatásos haderô váltsa fel?”

Az OVB az Nsztv. 2. §-ában és a 9. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott jogkörében eljárva a 7/2001. (VIII. 21.) OVB határozatban meg-
állapította, hogy az aláírásgyûjtô ív a hatályos alkotmányi és törvényi
rendelkezéseknek megfelel. Határozatának indokolásában rögzítette,
hogy a népszavazás tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozik, a kér-
dés nem ütközik az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésébe foglalt tilalmak-
ba, megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében rögzí-
tett, az aláírásgyûjtô ív pedig a Vetv. 118. § (3)–(5) bekezdései által tá-
masztott követelményeknek. Minderre tekintettel az OVB az aláírás-
gyûjtô ív mintapéldányát és az azon szereplô kérdést határozatával hite-
lesítette.

3. A kifogásokat elôterjesztôk az OVB határozatát az alábbi szem-
pontokból kifogásolták: a kérdés az alkotmány általános honvédelmi
kötelezettségrôl rendelkezô 70/H. §-ának burkolt módosítására irányul,
egyúttal az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjába foglalt
szervezetalakítási tilalomba ütközik. Más indítványozók szerint a kér-
désben a népszavazást az alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) és b) pont-
ja is kizárja, mivel az érinti a költségvetést, valamint a NATO-csatla-
kozással vállalt nemzetközi kötelezettségek tejesítését. Ismét mások sze-
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rint a kérdés nem válaszolható meg egyértelmûen, mivel nincs tisztázva
a jogszabályban a „békeidô” kategóriája, illetve a hivatásos és az önkén-
tes katonai szolgálat nem tekinthetô szinonimának. Egy további indít-
ványozó a kérdést diszkriminatívnak minôsítette, hivatkozva az alaptör-
vényre. Egy további beadvány szerint pedig a kérdés hitelesítését azért
kellett volna megtagadni, mert az alkotmány 40/A. § (1) és a 70/H. §
(3) bekezdése alapján „a fegyveres erôk szabályozásával és a hadkötele-
zettséggel kapcsolatban kizárólag az Országgyûlés jogosult döntést hoz-
ni, méghozzá a jelen lévô parlamenti képviselôk kétharmadának szava-
zattöbbségével”.

A határozat

4. Az AB álláspontja szerint a jelen ügyben megvizsgált népszavazás-
ra bocsátandó kérdés az Országgyûlés alkotmányozó hatalmát vonja el,
mert számos tekintetben alkotmánymódosításra irányul. Ezért az AB az
OVB határozatát a Vetv. 130. § (3) bekezdése alapján megsemmisítet-
te és a bizottságot új eljárás lefolytatására utasította.

5. Az AB-nak a jelen ügyben irányadó hatáskörét a Vetv. 130. §-a
határozza meg. A testületnek a kifogások alapján lefolytatott eljárása
jogorvoslati eljárás, melyben azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogások
megfelelnek-e a Vetv.-ben foglalt feltételeknek és hogy az OVB az
aláírásgyûjtô ív hitelesítési eljárásában az alkotmánynak és az irányadó
törvényeknek megfelelôen járt-e el. Az AB megállapította, hogy a kifo-
gások megfelelnek a törvényes követelményeknek, ezért azokat a Vetv.
rendelkezéseinek megfelelôen soron kívüli eljárásban bírálta el.

6. Az AB elôször azokat a kifogásokat vizsgálta, amelyek a burkolt
alkotmánymódosítás összefüggéseire vonatkoztak. A testület korábbi
határozataiban már több ízben leszögezte, hogy az alkotmány módosí-
tására irányuló kérdésben a választópolgárok által kezdeményezett nép-
szavazásnak nincs helye. Az irányadó alkotmánybírósági gyakorlatot
összegzô 25/1999. (VII. 7.) AB határozat szerint „az alkotmány mint
alaptörvény csak az alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom
által, az Alkotmányban meghatározott eljárás szerint módosítható”.
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az alkotmány módo-
sítására irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári kezdeménye-
zésre olyan népszavazás, amely az Országgyûlésre kötelezô volta miatt
elvonná annak alkotmányozó hatáskörét. Ezek alapján a népszavazás
eredménye az Országgyûlést csak mint törvényhozó hatalmat – s nem
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mint alkotmányozó hatalmat – kötelezheti a népszavazás eredményének
megfelelô jogalkotásra.

7. Az alkotmány 70/H. § (1) bekezdése a haza védelmét vala-
mennyi állampolgárt terhelô alkotmányos kötelezettségként fogal-
mazza meg, míg a (2) bekezdés rögzíti az általános honvédelmi köte-
lezettség fô tartalmát. Az AB korábbi határozataiban már értelmezte
az állampolgárokat érintô honvédelmi kötelezettség lényegét és átte-
kintette a honvédelem biztosításának kötelezettségébôl az államra há-
ruló feladatokat is. A testület a 682/B/1993. AB határozatban ki-
mondta: „Az alkotmány 70/H. § (2) bekezdése az általános honvédel-
mi kötelezettséget állapítja meg”, a hadkötelezettség pedig ennek
egyik összetevôje. A 6/1997. (II. 7.) AB határozatban leszögezte:
„A kötelezô (sor- vagy tartalékos) katonai szolgálat az alkotmány 70/H.
§-a alapján a honvédelmi törvényben meghatározottak szerint rendel-
hetô el; az érintett személynek ezzel kapcsolatban szabad választási le-
hetôsége nincs.” Megállapította ehelyütt azt is, hogy a honvédelmi
kötelezettség teljesítésének az alkotmány 70/H. § (2) bekezdése által
szolgálati módonként történô meghatározása megfelelôképpen szol-
gálja az ország védelmi képességének fenntartása érdekében a lelkiis-
mereti szabadság érvényesülését. Az állampolgárt terhelô honvédelmi
kötelezettség az állam számára jogot biztosít tehát arra, hogy e köte-
lezettség teljesítését igényelje és kikényszerítse. Az igénybevétel fel-
tételrendszerének részletes szabályait, az egyes részkötelezettségeket a
Hvt. tartalmazza.

Az állampolgárok a honvédelmi kötelezettség részeként személyes
szolgálatot és vagyoni szolgáltatást kötelesek teljesíteni. A személyes
honvédelmi kötelezettség része a hadkötelezettség, a polgári védelmi
kötelezettség és a honvédelmi munkakötelezettség. A hadkötelezettség
része a szolgálati kötelezettség, amely fegyveres vagy fegyver nélküli ka-
tonai, illetve polgári szolgálat útján teljesíthetô. A katonai szolgálati
kötelezettség alapján a hadkötelesek sor-, tartalékos és póttartalékos
szolgálatot teljesítenek.

8. Az alkotmány 5. §-a az állam feladatává teszi a nép szabadságának
és hatalmának, az ország függetlenségének és területi épségének, vala-
mint a nemzetközi szerzôdésekben rögzített határainak védelmét. E ren-
delkezésében nem államcélt, hanem az állam számára megkerülhetetlen
kötelezettséget határoz meg. A kötelezettségek teljesítéséhez elenged-
hetetlenül szükséges, hogy az államnak mindehhez megfelelô eszközök
álljanak a rendelkezésére.
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Az alkotmány 40/A. § (1) bekezdése az államszervezeten belül a
fegyveres erôket – közöttük nevesítetten a Magyar Honvédséget – jelö-
li ki a haza katonai védelmére. Ez a rendelkezés fegyveres alakulat lét-
rehozását és fenntartását írja elô az állam számára. Az alkotmány a fegy-
veres erô meglétét konkrét, az államot minden idôben egyformán terhe-
lô feladatokhoz köti (a haza katonai védelme, valamint nemzetközi szer-
zôdésbôl eredô kollektív védelmi feladatok ellátása). Az állam mozgás-
terét az 5. §-ban meghatározott feladatainak teljesítése során a 40/A. §
(1) bekezdése és a 70/H. § (1)–(2) bekezdése jelöli ki. E keretek közt az
állam határozza meg, hogy adott körülmények között a honvédelmi kö-
telezettség teljesítését polgáraitól mely feltételek mellett, milyen mó-
don és milyen körben várja el. Az igénybevétel részletszabályait a Hvt.
rendelkezései szabják meg.

A feladatainak teljesítése során az állam maga dönti el, hogy mek-
kora összlétszámú haderôvel tudja maradéktalanul ellátni a haza vé-
delmébôl és a nemzetközi kötelezettségek teljesítésébôl eredô tenniva-
lóit. A létszámigény, ezen belül a fegyveres és fegyver nélküli szolgá-
latot ellátók arányának alakulása nyilvánvalóan nem azonos minden
idôben.

9. Az alkotmány 70/H. § (2) bekezdésébe foglalt személyes szolgála-
ti kötelezettség meghatározó eszköz a honvédelembôl eredô feladatok el-
látására. Az állam igényét e személyes szolgálati kötelezettség teljesíté-
sére az alkotmány 5. §-a és a 40/A. § (1) bekezdése alapozza meg. Ezek
az alkotmányi rendelkezések nem tesznek fokozati különbséget „békei-
dôre” és ettôl eltérô állapotokra nézve az állam kötelezettségei között.
A megoldandó feladat jellegétôl, a fennálló veszélyhelyzettôl és számos
egyéb tényezôtôl függôen az állam jogosult eldönteni, hogy a honvédel-
mi kötelezettség teljesítését adott idôszakban vagy idôpontban állampol-
gáraitól milyen terjedelemben igényli, illetve kiket és milyen feltételek
mellett mentesít a személyes szolgálati kötelezettség egyes típusai alól.

10. A katonai szolgálati kötelezettség teljesítése alatt az állam és a ka-
tona között – a haza fegyveres védelmére – sajátos jogviszony létesül.
E jogviszony alapja a honvédelmi kötelezettség teljesítésére irányuló al-
kotmányos kötelezettség. A haza védelme olyan alkotmányos értéket kép-
visel, hogy az annak teljesítése érdekében szükséges személyes
közremûködési kötelezettség kikényszerítése az állam részérôl adott eset-
ben alapjog sérelme árán, még büntetôjogi eszközökkel is megengedett.

A hadkötelezettségnek és ezen belül a személyes szolgálat útján tel-
jesítendô honvédelmi kötelezettségnek mint alkotmányos kötelezett-
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ségnek – akár csak a „békeidôre” érvényes – megszüntetése gyökeresen
alakítja át a honvédelem terén az állam és az állampolgár jogviszonyát.
Ilyen esetben kizárólag az állampolgár elhatározásától függ, hogy telje-
sít-e katonai szolgálatot, arra nem kötelezhetô. Ebben az esetben pedig
alkotmányos kötelezettség teljesítésérôl már nem lehet szó.

A személyesen teljesítendô sorszolgálati kötelezettség megszünteté-
se az alkotmányos kötelezettség lényeges elemének megszûnését vonja
magával. A hadkötelezettségnek mint alkotmányos kötelezettségnek lé-
nyeges eleme, hogy ez alapján az állam határozza meg az igénybevétel
lehetôségét, körét, idôpontját, idôtartamát, és joga van elvárni állam-
polgáraitól ennek teljesítését. Ehhez ad felhatalmazást az állam számá-
ra az alkotmány 70/H. §-ának (1) és (2) bekezdése, amikor a haza védel-
mét és ezen belül a honvédelmi kötelezettséget általános állampolgári
kötelezettséggé teszi.

11. A felhatalmazás az állam oldalán nem jelenti egyben a honvédel-
mi kötelezettség automatikus, mindenkit minden idôben, teljes körben
terhelô kötelezettség kényszerû érvényesítésének kötelezettségét. Az ál-
lam errôl idôlegesen lemondhat, mentességet és kedvezményeket bizto-
síthat. Ez azonban az alkotmányos kötelezettséget nem szünteti meg és
az állampolgár oldalán nem teremt alanyi jogot arra, hogy ez a helyzet
változatlanul megmaradjon. Amennyiben azonban a kötelezettség jel-
leg megszûnik, az állampolgár belátása szerint, személyes érdekeitôl
meghatározottan mûködik közre a honvédelmi feladatok ellátásában.

12. A népszavazásra terjesztett kérdés közvetlenül érinti az alkot-
mányban megfogalmazott általános honvédelmi kötelezettségen belüli
hadkötelezettség részét képezô, személyes szolgálat útján teljesítendô,
fegyveres vagy fegyver nélküli szolgálati kötelezettséget. Miután azon-
ban a polgári szolgálat „léte” is magához a hadkötelezettséghez és a sze-
mélyes szolgálati kötelezettséghez fûzôdik, a sorszolgálati kötelezettség
megszûnése erre a szolgálati módra is azonos intenzitással hat ki. A fegy-
veres vagy fegyver nélküli sorszolgálat megszüntetése mellett nyilván-
valóan nem tartható fenn az azonos jogalapból származó harmadik típu-
sú szolgálati mód sem. Az érvényes és eredményes népszavazás tehát jár-
hat azzal a következménnyel, hogy az alkotmány 70/H. § (2) bekezdése
kiüresedik.

13. Az alkotmány 70/H. § (1) és (2) bekezdése a honvédelem alkot-
mányi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban nem tesz különbsé-
get „békeidô” és ettôl eltérô állapotok között. A „békeidô” fogalma
olyan új kategória, amelyet az alkotmány egyetlen rendelkezése sem tar-
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talmaz. Így annak bevezetése – mivel nem áll összhangban az alkot-
mány hatályos fogalmi rendszerével – a kifogásolt kérdésre adott kellô
számú igenlô válasz esetén tartalmilag alkotmánymódosítást eredmé-
nyez. Ez abban áll, hogy „békeidôben” az állam mozgástere beszûkül,
köteles a jelenlegi, az alkotmány által meghatározott rendszertôl elte-
kinteni, s ez a rendszer csak a „békeidônek” nem minôsülô körülmények
között mûködhetne tovább. Tartalmi alkotmánymódosítás esetén „tehát
a népszavazás és nem az Országgyûlés határozza meg az érintett alkot-
mányi rendelkezés tartalmát, azaz a népszavazás a parlament helyett –
annak az alkotmány 24. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörét elvonva –
módosítja az alkotmányt” [25/1999. (VII. 7.) AB határozat].

Különvélemények

14. A határozathoz Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleményt
csatolt, melyben kifejti, hogy meglátása szerint különbség tehetô az
alapvetô jogok és kötelességek között tartalmuk és korlátozhatóságuk
szempontjából. Az alapvetô jogok tartalmát a törvényhozó csak az al-
kotmány 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozhatja. A korlá-
tozás nem érintheti az alapvetô jog lényeges tartalmát. Ugyanakkor a
törvényhozónak lehetôsége van arra, hogy az alapvetô jogok tartalmát
bôvítse. Ezzel szemben az alapvetô kötelességek tartalmát a törvényal-
kotó nem bôvítheti, az alkotmányban meghatározott kötelesség alacso-
nyabb mértékben történô megállapítása, illetve kikényszerítésének mel-
lôzése viszont lehetséges.

Jelen kérdés arra irányul, hogy a törvényhozó az alkotmányban dek-
larált általános honvédelmi kötelezettség részletes szabályait mind a
címzett alanyi körre, mind a kötelezettség teljesítésének feltételeire vo-
natkozóan korlátozott mértékben határozza meg. Az alkotmány 70/H.
§-a értelmében a haza védelme, illetve az általános honvédelmi kötele-
zettség általános jellegû alkotmányos deklarációt jelent. A részletes sza-
bályokat az alkotmányozó nem kívánta szabályozni, éppen ezért a tör-
vényhozót hatalmazta fel az általánosan deklarált alapvetô kötelesség
részletes szabályainak megállapítására. A részletes szabályozás megalko-
tásához kétharmados többséggel elfogadott törvény szükséges, így a ha-
za katonai védelmének megszervezése, valamint a haza védelmére vo-
natkozó állampolgári kötelesség nem alkotmányozási, hanem törvényal-
kotási tárgykör. Mindebbôl következik, hogy a jelen népszavazási kez-
deményezés nem érinti az alkotmányos rendelkezéseket.
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Az alkotmány mozgásteret hagy a törvényalkotónak arra vonatkozó-
an, hogy az általános honvédelmi kötelezettség alapján milyen részkö-
telezettségeket állapít meg, illetve azokat korlátozza-e vagy sem. Min-
debbôl következik, hogy egy kötelezô érvényû és eredményes népszava-
zás esetén a törvényhozó az alkotmány rendelkezéseinek a módosítása
nélkül eltekinthet a sorkatonai szolgálati kötelezettség elrendelésétôl.
Az ezt tartalmazó népszavazási kezdeményezés tehát semmiképpen sem
irányul az alkotmány módosítására. Mindezek alapján az AB-nak a
7/2001. (VIII. 21.) OVB határozatot helyben kellene hagynia.

15. A határozathoz Holló András alkotmánybíró is különvéleményt
csatolt, melyben a következô megállapításokra jutott: a 2/1993. (I. 22.)
AB határozat óta követett alkotmánybírósági gyakorlat szerint a nép-
szavazásnak határt szab az alkotmányozó hatalom: népszavazásra olyan
kérdés nem tehetô fel, amely alkotmánymódosítást eredményezne.
A testület a 25/1999. (VII. 7.) AB határozatban azért semmisítette
meg az OVB határozatát, mert a feltett kérdés kifejezetten alkotmány-
módosításra irányult. Az AB alkotmányértelmezésen nyugvó korlátot
emelt a népszavazás elé. (Az alkotmány ugyanis sem 1997 elôtt, sem az
1997. évi LIX. törvénnyel végrehajtott alkotmánymódosítás eredmé-
nyeként nem tartalmazott ilyen korlátozó rendelkezést.) Az alkot-
mánybírósági gyakorlat tehát a pozitív alkotmányi normaszöveg védel-
mének talaján állt.

A jelen ügyben a testület továbblépett, és a kérdéssel érintett norma
tartalmát értelmezve mondta ki, hogy a kérdés alkotmánymódosításra
irányul. A határozattal így azért nem tud egyetérteni, mert az AB ab-
ban a kérdéssel érintett normaszöveg saját maga általi értelmezését vé-
delmezi. A népszavazásra bocsátandó kérdéssel érintett alkotmányi nor-
ma értelmezése azzal a következménnyel járhat, hogy a népszavazás
olyan erôteljes alkotmánybírósági ellenôrzés alá kerül, amely a népszu-
verenitás közvetlen gyakorlásának alkotmányos céljával már nem egyez-
tethetô össze. A törvényalkotó szabadon határozhatja (változtathatja)
meg az alkotmányban deklarált alapkötelezettség (akár lényeges) tartal-
mát. Egyet nem tehet: alapvetô kötelezettséget nem szüntethet meg.
Erre csak az alkotmányozó hatalom jogosult.

Az alkotmányban megfogalmazott általános honvédelmi kötelezett-
ség fegyveres vagy fegyver nélküli katonai szolgálattal teljesíthetô.
A katonai szolgálat tartalmát (sorkatonai és tartalékos katonai szolgálat)
az alkotmány nem határozza meg; ez a törvényhozó szabadságába tarto-
zik. Ha az állampolgárok túlnyomó többsége a fegyver nélküli katonai
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szolgálatot választaná s ennek eredményeképpen a sorkatonai szolgálat
ellehetetlenülése következne be, az nem befolyásolná az államnak a ha-
za védelmére irányuló alkotmányos kötelezettségét. Sem az alkotmány
5. §-ából, sem a 40/A. § (1) bekezdésébôl nem vezethetô le, hogy az ál-
lamnak a haza megvédésére irányuló kötelezettségét kizárólag az alkot-
mány 70/H. §-át végrehajtó Hvt.-ben szabályozott sorkatonai formájú
katonai szolgálaton alapuló hadsereg útján kell biztosítania. A népsza-
vazásra feltett kérdés tehát nem szüntetné meg az általános honvédelmi
kötelezettség alkotmányban elôírt formáit, kizárólag a törvényhozó szá-
mára határozna meg jogalkotási feladatot. A kifejtett indokok alapján
az OVB határozatát az AB-nak helyben kellett volna hagynia.

16. A határozathoz Kiss László alkotmánybíró is különvéleményt
csatolt. Álláspontja szerint a népszavazást kezdeményezô kérdés tárgya
az Országgyûlés hatáskörébe tartozik. A kérdés tárgyában az alkot-
mányra figyelemmel nem kizárt az országos népszavazás, a kérdés meg-
fogalmazása megfelel mind az Nsztv.-be, mind a Vetv.-be foglalt alaki
követelményeknek.

Véleménye szerint a kérdés nem irányul burkolt alkotmánymódosí-
tásra. Az alkotmányba foglalt honvédelmi kötelezettség „katonai szol-
gálattal” teljesítendô, amely lehet mind fegyveres, mind pedig fegyver
nélküli. A népszavazásra bocsátani szándékozott kérdés ezt a „katonai
szolgálatot” nem érinti, hiszen mind a sorkatonai szolgálat, mind pedig
az önkéntes hivatásos haderô katonai szolgálattételi kötelezettséget je-
lent, s közülük bármelyiknek a lehetôvé tétele esetén érintetlen marad
a honvédelmi kötelezettség részeként meghatározott katonai szolgálat.
A kérdés egyedül a Hvt. megváltoztatásával jár együtt. A „katonai szol-
gálat” – álláspontja szerint – önkéntes hivatásos haderôvel is teljesíthe-
tô, s ez nem igényel alkotmánymódosítást. Mindezek alapján az AB-nak
helyben kellett volna hagynia az OVB határozatát.

17. A határozathoz Kukorelli István alkotmánybíró is különvéle-
ményt csatolt. A határozatban foglaltaktól eltérôen vélekedik arról,
hogy egy alkotmányos demokráciában mi az alapvetô jogok és köteles-
ségek szerepe és egymáshoz való viszonyuk. Meglátása szerint az alkot-
mányos rendszer nem az állam és az állampolgár együttmûködésén, az
alapvetô jogok és kötelezettségek egyenértékûségén alapul. Nem szük-
ségszerû, hogy az alkotmány felsorolja az „alapvetô kötelességeket”, il-
letve az „állampolgári kötelességeket”, ám a törvényhozó nem állapíthat
meg olyan kötelezettséget, amelynek kikényszerítése valamely alapvetô
jog sérelmét eredményezné.

Kiss László 

különvéleménye

Kukorelli István

különvéleménye
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A határozat szerint a sorkatonai szolgálat a honvédelmi kötelezettség
mint az alkotmányban megnevezett alapvetô kötelezettség „lényeges
elemének”, illetve „fô tartalmának” minôsül. Ugyanakkor az alkotmány
nem rendelkezik arról, hogy tilos volna az alapvetô kötelesség, így a
honvédelmi kötelezettség „lényeges elemének”, illetve „fô tartalmának”
korlátozása, illetve alapvetô kötelezettség „kiüresítése”. Az egyes köte-
lezettségek – esetleges – alkotmánybeli megjelenítése elsôsorban arra
szolgál, hogy az így nevesített kötelezettség létjogosultsága alkotmá-
nyos szempontból megkérdôjelezhetetlen legyen, és így a törvényhozó a
kötelezettség végrehajtása érdekében az alapvetô jogok – arányos mér-
tékû – korlátozását rendelhesse el.

18. A határozat másik vitatható elôfeltevése, hogy a sorkatonai szol-
gálat népszavazás eredményeként történô „megszüntetése” az állampol-
gárok számára alanyi jogot teremtene arra, hogy ez a helyzet változatla-
nul fennmaradjon, és így az államnak nem lennének olyan eszközei,
amelyek biztosítanák a „visszatérés lehetôségét” az állampolgárok
igénybevételéhez.

Az alkotmánybíró szerint a jövôre irányuló, normatív döntések ese-
tében nem beszélhetünk véglegességrôl, megváltoztathatatlanságról, és
különösen nem tekinthetôk végérvényesnek, „örök idôkre” szólónak a
népszavazáson hozott döntések, illetve az Országgyûlés által elfogadott
törvények. Amennyiben ügydöntô népszavazásra kerül sor és a népsza-
vazás eredményesnek minôsül, a döntés az Országgyûlésre kötelezô.
Mindebbôl pusztán annyi következik, hogy a törvényhozó hatalom a
népszavazás eredményével összhangban lévô törvényt köteles alkotni, il-
letve a meglévô törvényt köteles a népszavazás eredményének megfele-
lôen módosítani. Azt azonban semmi nem zárja ki, hogy a törvényhozás
késôbb megváltoztassa a népszavazás nyomán elfogadott törvényt, és an-
nak sincs akadálya, hogy késôbb ugyanabban a tárgykörben újabb orszá-
gos népszavazást tartsanak. Ezek alapján a sorkatonai szolgálat „meg-
szüntetésére” irányuló kérdés nem tekinthetô végleges döntésre irányu-
ló kérdésnek.

19. Kukorelli megítélése szerint arról kell állást foglalni, hogy az ál-
lam törvényhozó hatalmát vagy alkotmányozó hatalmát érinti-e a dön-
tés. Álláspontja szerint az „általános honvédelmi kötelesség” mint ál-
lampolgári kötelezettség olyan, idôben változó fogalom, amelynek tar-
talmát nem határozza meg az alkotmány, hanem arról a törvényalkotó-
nak kell rendelkeznie. Ez az alkotmányos keret lehetôvé teszi a törvény-
hozó számára, hogy a haza védelmének biztosítása érdekében fegyveres
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katonai szolgálatra kötelezze az állampolgárokat. Ez a felhatalmazás te-
remti meg az alkotmányos alapot arra, hogy a haza védelme érdekében
a törvényalkotó jelentôs mértékben korlátozza az állampolgárok számos
alapvetô jogát. Az alkotmányt módosító 1989. évi I. törvény elfogadá-
sa óta az általános honvédelmi kötelezettség keretei között is érvényre
kell juttatni a lelkiismereti szabadságot. Az államnak nemcsak az a kö-
telessége, hogy senkit ne kényszerítsen olyan helyzetbe, amely megha-
sonlásba vinné önmagával, hanem az is, hogy lehetôvé tegye az alterna-
tív magatartást. Az alkotmány 70/H. §-a tehát alkotmányos felhatalma-
zást teremt, de nem követeli meg kényszerítôen, hogy a törvényalkotó
a honvédelem biztosítása érdekében kötelezô fegyveres katonai szolgá-
latot írjon elô. Csak azt követeli meg, hogy ha a törvényhozó elrendeli
az állampolgárok kötelezô, fegyveres részvételét a honvédelmi célok
megvalósításában, biztosítson alternatív magatartást mindazok számá-
ra, akik a fegyverhasználatot, illetve az abban való közremûködést is
összeegyeztethetetlennek tartják lelkiismereti meggyôzôdésükkel. Ezen
alkotmányos keretek között a törvényhozó szabadon dönthet arról, hogy
kik, mikor, meddig és milyen formában kötelesek eleget tenni a haza
védelmére irányuló kötelezettségüknek.

A haza védelmével összefüggésben az alkotmány 5. §-a és a 40/A. §
(1) bekezdése állapít meg kötelezettségeket a törvényhozás számára.
Ezekbôl az következik, hogy a törvényhozásnak abban az esetben is meg
kell teremtenie az ország hatékony védelme törvényi feltételeit, ha nép-
szavazás eredményeként békeidôben megszünteti a kötelezô sorkatonai
szolgálatot. Az aláírásgyûjtô íven szereplô kérdésnek a hivatásos kato-
nákból álló haderô létesítésére vonatkozó része az államnak ezt az alkot-
mányos kötelezettségét konkretizálja.

Az általános honvédelmi kötelezettség a jelenleg hatályban lévô jog-
szabályok alapján nem azonosítható a fegyveres katonai szolgálati köte-
lezettséggel, és az állampolgári kötelezettség ma sem kizárólag sorkato-
nai szolgálattal teljesíthetô. Az alkotmány nem tartalmazza az általános
honvédelmi kötelezettség – Htv.-ben szereplô – valamennyi elemét,
csupán a személyes szolgálati kötelezettség részét képezô hadkötelezett-
ség egyik elemének számító vagylagos szolgálati kötelezettségeket: a
fegyveres katonai szolgálatot, a fegyver nélküli katonai szolgálatot és a
polgári szolgálatot nevesíti. A népszavazásra szánt kérdés e szolgálati
kötelezettség egyik lehetséges részelemének, a sorkatonai szolgálatnak
békeidôben való megszüntetésére vonatkozik. Mindebbôl következik,
hogy az aláírásgyûjtô ív mintapéldányán szereplô kérdés nem érinti az
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általános honvédelmi kötelezettség egészét, mert annak a vagyoni szol-
gáltatásokra vonatkozó elemei, valamint a személyes szolgálati kötele-
zettség körébôl a polgári védelmi kötelezettség és a honvédelmi mun-
kakötelezettség eredményes népszavazás esetén is változatlan tartalom-
mal fennmaradhatnak. Ha némileg eltérô tartalommal is, de szintén
megmaradhat a hadkötelezettségnek a tájékoztatási (adatszolgáltatási),
bejelentési és megjelenési kötelezettségre vonatkozó része. Eredményes
népszavazás esetén a jogalkotónak a sorkatonai szolgálatot kell meg-
szüntetnie békeidôszakban, és ezzel összhangban át kell alakítania a tar-
talékos és a póttartalékos katonai szolgálati kötelezettségeket, és meg
kell teremtenie az önkéntesség alapján szervezett hivatásos hadsereg lét-
rehozásának törvényi feltételeit.

Az általános honvédelmi kötelezettség részét képezô hadkötelezett-
ség, továbbá a hadkötelezettség egyik elemét képezô fegyveres katonai
szolgálati kötelezettség a Htv. alapján ma sem terheli az összes állam-
polgárt. A hadkötelezettség a magyar állampolgárok közül kizárólag a
Magyar Köztársaság területén élô, tizenhét és ötven év közötti férfiakra
vonatkozik. Az ezen az alanyi körön kívül esô magyar állampolgárok az
általános honvédelmi kötelezettség egyéb elemeinek teljesítésére köte-
lesek. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a sorköteles korosztá-
lyoknak is csak a töredéke teljesít sorkatonai szolgálatot.

20. Az alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontja szerint nem lehet
országos népszavazást tartani „a költségvetésrôl, a költségvetés végre-
hajtásáról”. Kukorelli úgy ítéli meg, hogy e körbe nem tartozik bele az
összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-költségvetési vonzata van.

Az alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontja alapján a „hatályos
nemzetközi szerzôdésbôl eredô kötelezettségekrôl, illetve az e kötele-
zettségeket tartalmazó törvények tartalmáról” nem tartható népszava-
zás. A kifogások elôterjesztôi nem neveztek meg olyan nemzetközi szer-
zôdést, illetve nemzetközi szerzôdés kihirdetésérôl rendelkezô törvényt,
amely kizárná a sorkatonai szolgálat békeidôben történô megszünteté-
sét és annak felváltását hivatásos haderôvel. Az alkotmánybíró megíté-
lése szerint a Magyar Köztársaság nem vállalt olyan nemzetközi jogi kö-
telezettséget az Észak-atlanti Szerzôdéssel, illetve az abban részt vevô fe-
lekkel szemben, hogy fenntartja a sorkatonai szolgálatot. A Magyar
Köztársaságot a szerzôdés arra kötelezi, hogy az egyéni és a kollektív vé-
delmi feladatok ellátására alkalmas fegyveres erôket tartson fenn.

Az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet
népszavazást tartani az Országgyûlés hatáskörébe tartozó „szervezetala-

az indítványozók

egyéb kifogásai
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kítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésrôl”. Ez a szabály nem képez-
heti akadályát minden olyan népszavazási kezdeményezésnek, amelynek
eredményeként esetleg egyes állami intézményeken belül szervezeti át-
alakításra kerülhet sor. E rendelkezés alapján olyan kérdésrôl nem tart-
ható népszavazás, amely közvetlenül valamely meghatározott állami in-
tézmény szervezetének megalakítására, átalakítására vagy megszünteté-
sére vonatkozik, amennyiben a szabályozás az Országgyûlés hatáskörébe
tartozik.

Az egyértelmûség követelményének vizsgálata egyrészt azt jelenti,
hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, az-
az eldöntendô kérdés esetében arra igennel vagy nemmel egyértelmûen
lehet-e felelni. Nem támasztható olyan követelmény a népszavazás kez-
deményezôivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor az egyes
jogágak kifejezéskészletét, illetve az egyes tudományágak, szakterüle-
tek terminus technicusait vegyék alapul. A kérdés egyértelmûségének
megállapításakor azt is vizsgálni kell, a népszavazás eredménye alapján
az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy az akkor hatályban lévô jog-
szabályok szerint terheli-e jogalkotási kötelezettség. Az alkotmánybíró
megítélése szerint az aláírásgyûjtô íven szereplô kérdés megfelel e kri-
tériumoknak.

Kukorelli István meglátása szerint a népszavazásra bocsátandó
kérdés, illetve az alkotmánynak a férfiak és nôk egyenjogúságát biz-
tosító 66. § (1) bekezdése, valamint a diszkrimináció tilalmáról
rendelkezô 70/A. § (1) bekezdése között nincs értékelhetô alkot-
mányjogi összefüggés. Mindezek alapján véleménye szerint az AB-
nak helyben kellett volna hagynia a 7/2001. (VIII. 21.) OVB határo-
zatot.

51/2001. (XI. 29.) AB HATÁROZAT

NÉPSZAVAZÁS A NYUGDÍJEMELÉSRÔL

Az indítvány

1. A 6/2001. (III. 14.) OVB határozattal szemben az alkotmány
28/C. § (5) bekezdésének a) pontjára, illetve az Nsztv. 13. §-ára hivat-
kozva kifogások érkeztek az Alkotmánybírósághoz. A törvényes határi-
dôn belül érkezett kifogásokat az AB egyesítette és közös eljárásban bí-
rálta el. Az ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.

kifogás
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2. A Magyar Szocialista Párt aláírásgyûjtô ív mintapéldányát nyúj-
totta be az OVB-hez azzal, hogy országos népszavazást kezdeményezzen
a következô kérdésben: „Akarja-e Ön, hogy az évenkénti nyugdíjemelés
módjának meghatározásakor a keresetnövekedés mellett a nyugdíjasok
fogyasztása (fogyasztói kosara) alapján számított áremelkedést is figye-
lembe vegyék?”

Az OVB eljárása során megállapította, hogy a népszavazás tárgya az
Országgyûlés hatáskörébe tartozik, a kérdésben az alkotmány 28/C. §
(5) bekezdésére figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kér-
dés megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1), az aláírásgyûjtô ív pe-
dig a Vetv. 118. § (3)–(5) bekezdéseibe foglalt követelményeknek. Er-
re tekintettel az OVB az aláírásgyûjtô ív mintapéldányát és az azon sze-
replô kérdést a 6/2001. (III. 14.) OVB határozattal hitelesítette.

3. A kifogásokat elôterjesztôk szerint a kérdés az alkotmányba fog-
lalt tiltott népszavazási tárgykörbe tartozik. Az alkotmány 28/C. § (5)
bekezdés a) pontja alapján ugyanis nem lehet országos népszavazást tar-
tani a költségvetésrôl szóló törvények tartalmáról, a nyugdíjemelés
módszerének megváltoztatásához viszont szükség volna a költségvetési
törvény módosítására. A kérdés a kifogással élôk mindegyike szerint
sérti az Nsztv. 13. §-át is, mert nem lehet rá egyértelmûen válaszolni.
A „nyugdíjasok fogyasztói kosara” kifejezés tisztázatlan, jogilag ponto-
san meg nem határozható fogalom.

A fenti érvek alapján a kifogásokat elôterjesztôk azt kérték az AB-
tól, hogy semmisítse meg a 6/2001. (III. 14.) OVB határozatot, és kö-
telezze a bizottságot új eljárás lefolytatására.

A határozat

4. Az AB a 6/2001. (III. 14.) OVB határozatot helybenhagyja a Vetv.
130. §-ában meghatározott, a jelen ügyben irányadó hatásköre alapján.
Az AB-nak a kifogások alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás,
melynek során azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogások megfelelnek-e
a Vetv.-ben foglalt feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtô ív hi-
telesítési eljárásában az alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelôen járt-e el.

5. Az AB eljárása során elsôként azt vizsgálta, hogy a népszavazásra
bocsátandó kérdés a tiltott népszavazási tárgykörök közé tartozik-e.
A testület eljárása során megállapította, hogy az alkotmány 28/C. § (5)
bekezdésében szereplô tiltott népszavazási tárgykörök bôvítése csak az al-

az OVB 

határozata

a kifogások 

tartalma

jogorvoslati 

eljárás

a tiltott tárgykör

vizsgálata
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kotmány módosításával lehetséges. A 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
szereplô rendelkezés konkrét – többek között a költségvetésrôl, a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló – törvények tartalmát vonja ki a népsza-
vazás jogintézménye alól. A költségvetésrôl szóló törvény fogalmába
semmiképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek
pénzügyi-költségvetési vonzata van. A „költségvetés végrehajtásáról”
fordulat pedig semmiképpen nem jelenti a költségvetés érvényesítését
szolgáló valamennyi törvény tartalmát, hanem kifejezetten a zárszáma-
dási törvényre utal.

6. Az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdések között alig van
olyan, amelynek nincs költségvetési kapcsolódása. Önmagában már az
országos népszavazás megtartása is költségvetési vonzatú. Azonban az,
hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az Országgyûlés moz-
gásterét a következô költségvetési törvény megalkotásakor, nem teszi
tiltottá a népszavazást. Jelen esetben a népszavazásra bocsátandó kérdés
nem tartalmazza sem a költségvetési, sem a zárszámadási törvény mó-
dosítását, okszerûen nem következik a kérdésbôl a tiltott tárgykörként
megjelölt törvények megváltoztatása.

A népszavazásra szánt kérdésbôl egyébként eredményes népszavazás
esetén sem következik szükségszerûen a nyugdíjak emelése. A kérdés tá-
volról, közvetetten függ össze a költségvetéssel, a nyugdíjemelés számí-
tási módszerének esetleges megváltoztatása, annak következménye nem
ütközik az alkotmányban tételesen kizárt népszavazási tárgykörökbe.

Mindezek alapján az AB megállapította, hogy a népszavazásra bocsá-
tandó kérdés nem tartozik tiltott népszavazási tárgykörbe.

7. A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az
egyértelmûség, melynek vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti,
hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, az-
az eldöntendô kérdés esetében arra igennel vagy nemmel lehet-e felelni.
Ehhez az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen ér-
telmezhetô legyen.

Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése azonban nem támaszt olyan követel-
ményt a népszavazás kezdeményezôivel szemben, hogy a kérdés megfo-
galmazásakor az egyes jogágak kifejezéskészletét, tudományágak, szak-
területek terminus technicusait vegyék alapul. Nem tartozik az AB ha-
táskörébe a népszavazásra szánt kérdés célszerûségi vizsgálata sem. A tes-
tületnek nem feladata a jogorvoslati eljárás során annak tisztázása, hogy
a magyar jog hatályos szabályrendszere milyen jogi rendelkezéseket tar-
talmaz a nyugdíjemelés módjának meghatározásával kapcsolatban. A
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kérdés egyértelmûségének megállapításakor az AB-nak vizsgálnia kel
azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e
dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen.
A testület szerint a vizsgált konkrét kérdés megfogalmazása a fentiek
alapján eleget tesz az egyértelmûség nyelvtani értelemben megkívánt
követelményének.

Különvélemény

8. A határozathoz Strausz János alkotmánybíró különvéleményt csa-
tolt. Álláspontja szerint az OVB határozatát meg kellett volna semmi-
síteni, mivel a népszavazásra feltett kérdés nem egyértelmû és nem vilá-
gos, mert olyan fogalmakat („nyugdíjasok fogyasztása”, illetve „fogyasz-
tói kosár”) tartalmaz, amelyeket az átlagember nem tud értelmezni, en-
nélfogva nem tud ésszerû választ adni a kérdésre. Az Nsztv. 13. § (1)
bekezdése értelmében a konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy
arra egyértelmûen lehessen válaszolni. Mivel a feltett kérdés nem ilyen,
az aláírásgyûjtô ív hitelesítését meg kellett volna tagadni.

Meglátása szerint kétségtelen, hogy a népszavazás nyugdíjemelésre
irányul, amely megvalósulása esetén jelentôs mértékû, elôre nem terve-
zett költségvetési fedezetet igényel, tehát mind a jelenlegi, mind a jö-
vôbeni költségvetést közvetlenül érintheti, márpedig az alkotmány
28/C. § (5) bekezdés a) pontja kizárja népszavazás tartását a költségve-
tésrôl és az azzal kapcsolatos kérdésekrôl. A nyugdíjemelések az állami
költségvetést terhelik, ennélfogva a feltett kérdés úgynevezett tiltott
tárgyra irányul, következésképpen az OVB-nek az aláírásgyûjtô ív hite-
lesítését ebbôl az okból is meg kellett volna tagadnia. Mivel ez nem tör-
tént meg, véleménye szerint az AB-nak meg kellett volna semmisítenie
az OVB határozatát.

52/2001. (XI. 29.) AB HATÁROZAT

NÉPSZAVAZÁS A PIHENÔNAPRÓL

Az indítvány

1. Az OVB 5/2001. (VIII. 21.) határozatával szemben az alkotmány
2. § (2) bekezdésére, a 70. § (1) bekezdésére, illetve az Nsztv. 13. §-ára
hivatkozva kifogások érkeztek az Alkotmánybírósághoz. A törvényes
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határidôn belül érkezett kifogásokat az AB egyesítette és közös eljárás-
ban bírálta el. Az ügy elôadó bírája Kukorelli István volt.

2. A Magyar Szocialista Párt aláírásgyûjtô ív mintapéldányát nyúj-
totta be az OVB-hez azzal, hogy országos népszavazást kezdeményezzen
a következô kérdésben: „Akarja-e Ön, hogy az Mt. a munkavállalóknak
ismét heti két teljes pihenônapot biztosítson úgy, hogy ezek egyike va-
sárnap legyen és a vasárnap vagy más pihenônapon végzett munkáért ki-
emelt díjazás járjon?”

Az OVB eljárása során megállapította, hogy a népszavazás tárgya az
Országgyûlés hatáskörébe tartozik, a kérdésben az alkotmány 28/C. §
(5) bekezdésére figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kér-
dés megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglal-
taknak, továbbá az aláírásgyûjtô ív a Vetv. 118. § (3)–(5) bekezdéseiben
elôírt alaki követelményeknek. Erre tekintettel az OVB az aláírásgyûjtô
ív mintapéldányát és az azon szereplô kérdést az 5/2001. (VIII. 21.)
OVB határozatával hitelesítette.

3. A kifogásokat elôterjesztôk az OVB határozatát kifogásolták abból
a szempontból, hogy az Mt.-re vonatkozó kérdés szerintük nem bocsát-
ható népszavazásra, mert az félrevezetô, következésképpen nem felel
meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésébe foglalt egyértelmûség követelmé-
nyének. Az egyik indítványozó szerint nem egyértelmû a kérdés abban
az értelemben, hogy az Mt. „teljes” pihenônapot nem ismer, csupán pi-
henônapot. A másik indítvány szerint az Mt.-nek az általános munka-
rendre vonatkozó, 2001-ben módosított szabályai a módosítást megelô-
zôen és annak hatálybalépését követôen is eleget tesznek a kérdésben
megfogalmazott kívánalmaknak. Többen kifogásolták, hogy a kérdés
három alkérdésbôl áll, így nehéz helyzetbe kerülnek azok, akik az
alkérdések egy részére igennel, másik részükre viszont nemmel válaszol-
nának. Más indítványozó szerint a vasárnapi pihenônap bevezetése lehe-
tetlen helyzetet teremtene a betegellátásban, csorbulhatna „az egészség-
hez és a betegellátáshoz való jog”. A fenti érvek alapján a kifogásokat
elôterjesztôk azt kérték az AB-tól, hogy semmisítse meg az 5/2001.
(VIII. 21.) OVB határozatot, és kötelezze a bizottságot új eljárás lefoly-
tatására.

A határozat

4. Az AB az 5/2001. (VIII. 21.) OVB határozatot a Vetv. 130. § (3)
bekezdése alapján megsemmisítette, és az OVB-t új eljárás lefolytatásá-
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ra kötelezte. Az AB-nak a jelen ügyben irányadó hatáskörét a Vetv.
130. §-a határozza meg. A kifogások alapján lefolytatott alkotmánybí-
rósági eljárás jogorvoslati eljárás, melynek során a testület azt vizsgálja,
hogy a beérkezett kifogások megfelelnek-e a Vetv.-ben foglalt feltéte-
leknek és hogy az OVB az aláírásgyûjtô ív hitelesítési eljárásában az al-
kotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelôen járt-e el.

5. Az AB mindeddig érdemben nem foglalkozott azzal, hogy a nép-
szavazásra bocsátandó kérdés mikor tekinthetô egyértelmûnek az Nsztv.
13. § (1) bekezdése alapján. A testület az egyértelmûség vizsgálatakor is
irányadónak tekinti a 32/2001. (VII. 11.) AB határozatban foglaltakat,
melyben megállapította, hogy az alkotmány 2. § (2) bekezdésén alapu-
ló politikai jog megfelelô érvényesülése megköveteli, hogy az ajánlási
jogukkal élni kívánó választópolgárok egyértelmûen és világosan nyil-
váníthassanak véleményt a népszavazási kezdeményezés tárgyát alkotó
kérdésrôl. Az AB szerint ez csak akkor lehetséges, ha a népszavazásra
szánt egyes kérdések olyan aláírásgyûjtô íveken szerepelnek, amelyek
garantálják, hogy a választópolgár kétséget kizáróan megjelölhesse az
általa népszavazásra ajánlott egyes kérdéseket. Minden olyan megol-
dás, amely nem teszi lehetôvé a választópolgárok számára, hogy
egyértelmûen kifejezzék a népszavazás kezdeményezésére irányuló aka-
ratukat, a népszavazáshoz való jog sérelmével jár. A népszavazáshoz va-
ló jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség.

Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése alapján a népszavazásra feltett konkrét
kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen vála-
szolni. Minthogy a törvény indokolása nem szól arról, pontosan mit is
jelent ez a kitétel, vélelmezhetô, hogy [a (régi) Nsztv. alapján] a koráb-
bi gyakorlatot fenntartva arra utal, hogy a választópolgár a kérdésre
igennel vagy nemmel tudjon felelni.

Az AB az egyértelmûség vizsgálatakor arra a kérdésre keresi a választ,
hogy a népszavazásra szánt kérdés kétséget kizáróan megválaszolható-e,
eldöntendô kérdés esetében arra igennel vagy nemmel egyértelmûen le-
het-e felelni. Ehhez az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egy-
féleképpen értelmezhetô legyen. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése azonban
olyan követelményt nem támaszt a népszavazás kezdeményezôivel
szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor az egyes jogágak kifejezés-
készletét, a tudományágak, szakterületek terminus technicusait vegyék
alapul. Nem tartozik az AB hatáskörébe a népszavazásra szánt kérdés
célszerûségi vizsgálata sem. A kérdés egyértelmûségének megállapítása-
kor az AB-nak azt is vizsgálnia kell: a népszavazás eredménye alapján az
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Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy a hatályban lévô jogszabályok
szerint terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen.

6. Az egyik indítványozó kifogásolta, hogy a kérdés nem egyértelmû,
mert a „teljes pihenônap” megfogalmazást tartalmazza, holott az Mt.
nem használja ezt a kifejezést. Ahogyan arra az AB a fentiekben rámu-
tatott, az Nsztv. 13. § (1) bekezdésébôl nem következik, hogy a népsza-
vazás kezdeményezôinek a kérdés megfogalmazásakor a jogszabályok-
ban meglévô fogalmakat kellene alapul venniük.

7. Az AB vizsgálta a kifogást elôterjesztôk azon érvét is, amely sze-
rint a népszavazásra bocsátandó kérdés több alkérdést tartalmaz, és ezek
három különbözô témakört foglalnak magukba: a heti két teljes pihe-
nônap, a vasárnapi pihenônap és a pihenônapon végzett munkáért járó
kiemelt díjazás kérdését. Az egyik indítványozó azzal érvelt, hogy a
vasárnapi pihenônap bevezetése lehetetlen helyzetet teremtene a beteg-
ellátásban, csorbulhatna az egészséghez és a betegellátáshoz való jog.

A kérdés elsô részére – „Akarja-e Ön, hogy az Mt. a munkavállalók-
nak ismét heti két teljes pihenônapot biztosítson úgy, hogy ezek egyi-
ke vasárnap legyen?” – egyértelmûen megválaszolható. A kérdésnek er-
re a részére az válaszol igennel, aki azt szeretné, ha az Mt. a munkavál-
lalóknak ismét heti két teljes pihenônapot biztosítana oly módon, hogy
ezek egyike vasárnap legyen. Külön alkérdésnek minôsül a pihenôna-
pon végzett munka díjazására vonatkozó tagmondat. A vizsgált kérdés
egésze ily módon két alkérdést tartalmaz, melyekre külön-külön adha-
tó válasz.

A 32/2001. (VII. 11.) AB határozat hangsúlyozta, hogy a közvetlen
politikai részvétel jogának teljesebb érvényesülése érdekében az aláírás-
gyûjtô ívnek biztosítania kell azt a lehetôséget, hogy a választópolgárok
minden egyes kérdésben külön-külön élhessenek ajánlási jogukkal. Az
aláírásgyûjtô íven egymás mellett több kérdés oly módon való szerepel-
tetése, hogy a választópolgár azokra egyenként, külön-külön nem tud
egyértelmû választ adni és egyben a kérdések közül választani, sérti a
népszavazáshoz való jogot.

Hasonló a helyzet abban az esetben, ha az aláírásgyûjtô íven egyet-
len kérdô mondat szerepel ugyan, de e mondat két vagy több alkérdést
tartalmaz. Önmagában az, hogy az aláírásgyûjtô íven szereplô kérdés
több tagmondatból áll, nem sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében fog-
lalt egyértelmûség követelményét. Ha azonban az alkérdések ellent-
mondanak egymásnak, egymáshoz való viszonyuk nem egyértelmû
vagy nem következnek egymásból, illetve tartalmilag nem kapcsolód-
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nak össze, nemcsak az Nsztv. 13. § (1) bekezdése sérül, hanem az al-
kotmány 2. § (2) bekezdésén alapuló népszavazáshoz való jog is. Mivel
a szavazólapon ezek egy kérdésként jelennek meg, a közvetlen politi-
kai részvétel joga nemcsak az ajánlási joggal összefüggésben, hanem a
szavazáskor is csorbul.

A jelen ügyben vizsgált kérdés két, témakörét tekintve is jól elkülö-
níthetô alkérdésbôl áll. Az elsô a pihenôidôre vonatkozik, a második a
pihenônapon végzett munka díjazására. A választópolgár csak abban az
esetben tudja aláírásával támogatni a kérdés népszavazásra bocsátását,
ha mindkét alkérdésre igennel válaszol; a választópolgár tehát –
amennyiben élni kíván az alkotmány 70. § (1) bekezdésében biztosított
jogával és részt vesz a népszavazáson – nem tudja választói akaratát
megfelelô módon kinyilvánítani.

Az AB jelen ügyben megállapította, hogy a két alkérdés egymáshoz
való viszonya nem egyértelmû, ezért egyértelmû válasz nem adható a
népszavazásra bocsátani kívánt kérdésre.

8. Az AB jogorvoslati eljárása során – azon kívül, hogy megállapítot-
ta: az Mt.-re vonatkozó kérdésre jelen formájában egyértelmû válasz
nem adható – nem vizsgálta, a kérdés alkalmas-e arra, hogy a jogalkotó
eldöntse, fakad-e jogalkotási kötelezettsége a hatályos jogszabályok sze-
rint a népszavazás eredményébôl.

Különvélemények

9. Bihari Mihály alkotmánybíró a határozathoz fûzött különvélemé-
nyében leszögezte, hogy megítélése szerint a népszavazásra szánt kérdés
nem sorolható az alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében foglalt tiltott
tárgykörök közé. Nem ütközik a 2/1993. (I. 22.) AB határozatában
megfogalmazott azon tilalomba, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem
foglalhat magába alkotmánymódosításra irányuló kérelmet, továbbá
megfelel az Nsztv. 13. §-ában megfogalmazott „egyértelmûségi” köve-
telménynek is.

Egyetért a határozat azon megállapításával, hogy az egyértelmûségi
követelmény kidolgozása – részletes törvényi szabályozás hiányában –
az OVB és az AB feladata. Ha a két szerv véleménye – mint a jelen
esetben is – eltérô, akkor az egyértelmûség megítélése kérdésében
az AB álláspontja lesz a meghatározó. Ebben a speciális jogorvoslati
eljárásban ugyanis az AB jogosult az OVB határozatának felülvizs-
gálatára.

összegzés
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Az egyértelmûségi kritériumok alkalmazása során az AB-nak kö-
telessége a közvetlen hatalomgyakorlás alkotmányos alapjogának ér-
vényesülését maximális mértékben biztosítani. Ebbôl következik,
hogy a testület az egyértelmûségi teszt és kritériumok meghatározá-
sa során nem alkalmazhat túl szigorú mércét, mert ebben az esetben
indokolatlanul szûkítené és korlátozná a népszavazás demokratikus
intézményét. Az egyértelmûségi követelmény nem alkotmányi, ha-
nem törvényi követelmény. A népszavazásra szánt kérdés
egyértelmûsége több szempontból vizsgálható és vizsgálandó. Min-
dig a népszavazásra szánt konkrét kérdéstôl függ, hogy az
egyértelmûségi kritériumok közül melyeket kell alkalmazni. Általá-
nosságban azonban megállapítható, hogy az egyértelmûségnek vi-
szonylag jól elkülöníthetô kritériumai vannak. Megítélése szerint
ezek a következôk:

– A népszavazási kezdeményezés támogatásáról állást foglaló válasz-
tópolgár számára való egyértelmûség, illetve a jogintézmény azonosít-
hatósága.

– A népszavazásra szánt kérdés nyelvtani, nyelvhelyességi és logikai
értelemben vett egyértelmûsége, valamint a kérdés közérthetôsége.

– A döntési alternatíva(ák) egyértelmûsége.
– A jogalkotó számára való egyértelmûség.
Ezeken kívül további egyértelmûségi kritériumok és megközelítési

módok is megfogalmazhatók. Megítélése szerint a népszavazásra szánt
kérdés mind a négy egyértelmûségi kritériumnak megfelel. Mindezek
alapján az AB-nak az 5/2001. (VIII. 21.) OVB határozatot helyben kel-
lett volna hagynia.

10. A határozat rendelkezô részében rögzített állásponttal Czúcz Ot-
tó alkotmánybíró az alábbiak miatt nem ért egyet. Ha a népszavazásra
feltenni kívánt kérdés egyértelmûségi kritériumának azt tekintjük, hogy
a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetô legyen, továb-
bá hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja dön-
teni: terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen, akkor a nép-
szavazásra bocsátandó kérdés ezeknek a követelményeknek maradékta-
lanul megfelel.

Az elsô kérdés vizsgálatánál helyesen állapítja meg a határozat indo-
kolása, hogy a feltenni kívánt kérdés több tagmondatból áll. Ezt azon-
ban önmagában még a többségi döntéssel elfogadott határozat sem te-
kinti az egyértelmûséget veszélyeztetô körülménynek. Az egyértelmûség
hiánya – az indoklás szerint is – csak akkor merül fel, ha az alkérdések
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ellentmondanak egymásnak, ha viszonyuk nem egyértelmû vagy nem
következnek egymásból, illetve amennyiben tartalmilag nem kapcso-
lódnak össze. Ebben az esetben az alkérdések – megítélése szerint – nem
mondanak ellent egymásnak. Mivel azonban a pihenônapon végzett
munka ellenértékeként a munkavállalót (a korábbi és a jelenlegi nor-
mák szerint is) általában pótlék illeti meg, ezért a késôbbi tagmondat
az elôbbi kérdésnek (arra szorosan ráépülô) logikus folytatása, mintegy
járulékos következménye. Mindezek miatt az AB-nak arra a következ-
tetésre kellett volna jutnia, hogy e több elembôl álló összetett kérdés
egyértelmûen megválaszolható.

Az AB nem vizsgálta részletesebben a második egyértelmûségi kritéri-
umot, ami logikus következménye annak, hogy a többségi határozat a fel-
tett kérdést nem minôsítette egyértelmûen megválaszolhatónak. Az alkot-
mánybíró megítélése szerint a testületnek ezt a kérdést is érdemben kellett
volna vizsgálnia, ennek eredményeként pedig rögzítenie kellett volna,
hogy a kérdés a jogalkotói egyértelmûség követelményeinek is megfelel.

Mindezek alapján az AB-nak az OVB határozatát helyben kellett
volna hagynia.

11. Tersztyánszkyné Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleményében
a határozat rendelkezô részével és az indokolás azon megállapításával
nem ért egyet, amely szerint a kérdés egyértelmûen nem válaszolható
meg.

A bírónô véleménye szerint az alkotmánybírósági határozat indoko-
lásában alkalmazott „egyértelmûségi teszt” az adott esetben éppen a le-
vont következtetés ellenkezôjét bizonyítja. A népszavazásra feltenni
szándékozott kérdésben a pihenôidôre vonatkozó tagmondatok és a pi-
henônapon végzett munka díjazásával kapcsolatos tagmondat tartalmi
egységet mutatnak. Nyelvtanilag ugyan összetett a kérdés, logikailag
azonban egységet képez. A kérdés tárgya és tartalma egy cél, célzott
joghatás irányába mutat. Megállapítása szerint a határozatban hivatko-
zott 32/2001. (VII. 11.) AB határozat a jelen ügyhöz közvetlenül nem
kapcsolható, mert abban az ügyben a testület egymással össze nem füg-
gô kérdések megválaszolhatóságának egyértelmûségét vizsgálta. A ki-
fejtettekre tekintettel véleménye szerint az AB-nak helyben kellett
volna hagynia az OVB határozatát.

Tersztyánszkyné

Vasadi Éva 

különvéleménye
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15/2003. (IV. 18.) AB HATÁROZAT

ALAPJOG-KORLÁTOZÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS

Az indítvány

1. Az 131/2002. (VII. 11.) OVB határozattal szemben az alkotmány
8. § (2) bekezdésére, a 13. § (1) bekezdésére, és a 28/B. § (1) bekezdé-
sére hivatkozva kifogások érkeztek az Alkotmánybírósághoz. A törvé-
nyes határidôn belül érkezett, a törvényi feltételeknek megfelelô kifogá-
sokat az AB egyesítette és egy eljárásban bírálta el. Az ügy elôadó bírá-
ja Kukorelli István volt.

2. A Hajrá Magyarország! mozgalom aláírásgyûjtô ív mintapéldányát
nyújtotta be az OVB-hez azzal, hogy országos népszavazást kezdemé-
nyezzen a következô kérdésben: „Egyetért-e azzal, hogy a – 2002. júni-
us 15-i állapot szerint hatályos termôföldrôl szóló 1994. évi LV. törvény
szerinti – családi gazdálkodót elsô helyen illesse meg az elôvásárlási jog
termôföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtô ív megfelel a hatályos
törvényi rendelkezéseknek, a Vetv. 118. § (3)–(5) bekezdéseiben fog-
lalt alaki feltételeknek, a kérdések megfogalmazása az Nsztv. 13. § (1)
bekezdésében foglaltaknak, és a kérdésben az alkotmány 28/C. § (5)
bekezdése szerint az országos népszavazás nem kizárt. Erre figyelemmel
az OVB az aláírásgyûjtô ív mintapéldányát és az azon szereplô kérdést
az ügyben meghozott 131/2002. (VII. 11.) OVB határozattal hitelesí-
tette.

3. Az egyik kifogás elôterjesztôje szerint az OVB-nek az aláírásgyûjtô
ív hitelesítését az Nsztv. 13. § (1) bekezdésére tekintettel meg kellett
volna tagadnia, mivel a kérdésre nem lehet egyértelmûen igennel vagy
nemmel válaszolni. A kérdés ugyanis olyan tárgyi ismeretet elôfeltéte-
lez, amellyel a választópolgárok általában nem rendelkeznek. Ilyen pél-
dául a „termôföld”, „a családi gazdálkodó” és az „elôvásárlási jog” fogal-
ma. Az idézett rendelkezés szerint viszont „a népszavazásra feltett konk-
rét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni”.

4. Más indítványozó azt kifogásolta, hogy a hitelesített kérdésben az
Nsztv. 10. § a) pontja és az alkotmány 28/B. § (1) bekezdése alapján
nem lehet népszavazást tartani, azaz a kérdés nem tartozik az
Országgyûlés hatáskörébe. Az indítványozó szerint az alapjog szükség-
telen és aránytalan korlátozására nincs hatásköre a parlamentnek, követ-

kifogás

az OVB 

határozata

az egyik 

kifogás

más 

kifogások
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kezésképpen alapjog korlátozására irányuló népszavazásnak sincs helye a
magyar közjogi rendszerben.

A kifogást elôterjesztô álláspontja szerint az elôvásárlási jog vagyoni
értékû jog, amelyre kiterjed az alkotmány 13. § (1) bekezdésében biz-
tosított tulajdonvédelem. A népszavazásra bocsátandó kérdésbôl követ-
kezô jogalkotás (vagyis a családi gazdaságok elsô helyre sorolása az elô-
vásárlásra jogosultak között) sértené a tulajdonhoz való alapjogot, ezért
a kérdés hitelesítését az OVB-nek meg kellett volna tagadnia.

Mindezek alapján a kifogásokat elôterjesztôk azt kérelmezték, hogy
az AB semmisítse meg az OVB aláírást hitelesítô döntését, és kötelezze
a bizottságot új eljárás lefolytatására.

A határozat

5. Az AB a 131/2002. (VII. 11.) OVB határozatot helybenhagyja.
A testület azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyûjtô ívet hitelesítô el-
járásban az alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelôen járt-
e el. Az AB-nak a formai és tartalmi követelményeknek megfelelô kifo-
gások alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás.

6. A testület elôször a népszavazásra bocsátandó kérdés egyértelmû-
ségével foglalkozó kifogásokat vizsgálta. Az 52/2001. (XI. 29.) AB ha-
tározatban megfogalmazott kritériumok alapján a népszavazásra bocsá-
tandó kérdés akkor egyértelmû, ha az kétséget kizáróan megválaszol-
ható, eldöntendô kérdés esetében arra igen vagy nem felelet adható.
A kérdésnek világosnak és kizárólag egyféleképpen értelmezhetônek
kell lennie.

A testület a 62/2002. (XII. 3.) AB határozatban kiemeli, hogy a kér-
dés megfogalmazása során az egyes szakterületek terminológiájának
pontatlan használata önmagában nem jelenti az Nsztv. 13. §-a sérelmét.
Az AB szerint a kérdésben szereplô szakkifejezések – mint a „termô-
föld”, „családi gazdálkodás”, „elôvásárlási jog” – a kérdés egészének ért-
hetôségét nem zavarják. A népszavazásra bocsátandó kérdés tehát érthe-
tô és megfelel az Nsztv. 13. §-ban foglalt követelményeknek.

A kezdeményezôk ahhoz kérik a választópolgárok támogatását,
hogy a 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termôföldtörvény
szerinti családi gazdálkodót ismét az elsô helyen illesse meg elôvásár-
lási jog termôföld vagy tanya vásárlása esetén. A kérdés egyértelmûvé
teszi, hogy a 2002. június 15-én hatályos termôföldtörvény által alkal-
mazott családi gazdálkodó fogalmát tekinti irányadónak. A 63/2002.

hatáskör

a kérdés

egyértelmısége
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(XII. 3.) AB határozat rögzíti, hogy a jogalkotásra jogosult szervek
által kibocsátott jogszabályok a Magyar Közlönyben való kihirdetést
követôen mindenki számára hozzáférhetôk, tehát a népszavazásra bo-
csátandó kérdést aláírásukkal támogató választópolgárok megismer-
hetik azok tartalmát. Ezen túl jelen esetben a kérdés népszavazásra bo-
csátását követôen a Vetv.-ben szabályozott módon nyilvános vita tár-
gya lesz, ami szintén a választópolgárok tájékozódását segíti. Minde-
zek alapján az AB a kérdés egyértelmûségét érintô kifogásokat eluta-
sította.

7. A kifogással élôk egyike szerint a kérdés alkotmánysértô törvény
megalkotására kötelezi az Országgyûlést. Úgy véli, hogy a parlament
hatáskörének, így a népszavazásra bocsátható tárgyköröknek korlátot
szab az alkotmány 8. § (2) bekezdése, melynek alapján alapvetô jog lé-
nyeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. Az alkotmány elsôbbsé-
gének a törvényhozással szembeni biztosítása az AB legfôbb feladata.
Az alkotmányos szempontok érvényre juttatása történhet elôzetesen,
illetve utólag. Elôfordulhat azonban – például a kétszázezer választó-
polgár által kezdeményezett eredményes ügydöntô népszavazás eseté-
ben –, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés alapján alkotmánysér-
tô jogszabály megalkotására lesz köteles a törvényhozó hatalom. Eb-
ben az esetben a népszavazásra bocsátandó kérdést hitelesítô eljárás so-
rán végzett elôzetes alkotmányossági vizsgálat nyújthat megfelelô vé-
delmet.

Az AB álláspontja szerint a népszavazásra bocsátandó kérdés alap-
ján általában nem állapítható meg, hogy a jogalkotó milyen tartal-
mú jogi norma megalkotására lesz köteles. Az alkotmánysértô nor-
ma létrejöttét elkerülendô a törvényhozó köteles a jogszabályt olyan
tartalommal elfogadni, amely megfelel ugyan a kérdésben foglalt
követelményeknek, ugyanakkor az alaptörvény rendelkezéseivel is
összhangban áll. Az alkotmány rendelkezései és az alapvetô jogok ér-
vényesülése azonban nem tehetô attól függôvé, hogy az erre jogosul-
tak a népszavazás késôbbi szakaszában élnek-e az alkotmányban, il-
letve az Abtv.-ben biztosított lehetôségekkel és kérnek-e alkot-
mánybírósági eljárást. Az AB – alkotmányos rendeltetésével össz-
hangban – a kifogás és az OVB határozat keretein belül adott ügy-
ben megvizsgálhatja a kérdést abból a szempontból is, hogy az an-
nak alapján lefolytatott népszavazás eredménye nyilvánvaló módon
nem kötelezi-e a jogalkotót alapjog lényeges tartalmát sértô törvény
megalkotására.

alapjog lényeges

tartalma
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Jelen ügyben a kérdés népszavazásra bocsátását követôen a jogalkotó
a többségi támogatást kapott igen válasz alapján alkothat olyan jogsza-
bályt, amely nem eredményez alkotmánysértést. A törvényhozó ugyan-
is alkotmányos keretek között marad, ha a közérdekûség megléte esetén
az elérni kívánt céllal arányos módon korlátozza a tulajdonhoz való alap-
jogot. Az AB mindezek alapján a kifogásokat elutasította, és a
131/2002. (VII. 11.) OVB határozatot helybenhagyta.
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53/1993. (X. 13.) 
El nem évülô nemzetközi bûncselekmények  . . . . . . . . . . . . . . . . 55
810/B/1992. (1993. XI. 2.) 
Fasiszta pártok mûködése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
59/1993. (XI. 29.) 
Keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása  . . . . . . . . . . . 323
60/1993. (XI. 29.) 
Biztonsági öv kötelezô használata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
64/1993. (XII. 22.) 
Alkotmányos tulajdonvédelem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

1/1994. (I. 7.) 
Az ügyész általános perindítási joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
16/1994. (III. 25.) 
Lex Nagy Sándor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
17/1994. (III. 29.) 
Bíróságok vizsgálata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
18/1994. (III. 31.) 
Közoktatás és az állam semlegessége  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
22/1994. (IV. 16.) 
Kötelezô kamarai tagság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
23/1994. (IV. 29.) 
Alkotmánymódosítás vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
34/1994. (VI. 24.) 
A levéltári kutatás szabadsága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
35/1994. (VI. 24.) 
Külföldiek tulajdonszerzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
36/1994. (VI. 24.) 
Közszereplôk bírálhatósága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
45/1994. (X. 26.) 
Bírák kitüntetése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
46/1994. (X. 21.) 
Hadkötelezettség, jogegyenlôség és a lelkiismereti szabadság  . . 302
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60/1994. (XII. 24.) 
Átvilágítás I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

1/1995. (II. 8.) 
Személyi kárpótlás, csoportalkotás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
970/B/1994. (1995. II. 20.) 
Tábori lelkészi szolgálat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
14/1995. (III. 13.) 
Azonos nemûek élettársi kapcsolata, házassága  . . . . . . . . . . . . . 174
23/1995. (IV. 5.) 
Kártalanítás, felülvizsgálati eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
43/1995. (VI. 30.) 
Bokros-csomag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
52/1995. (IX. 15.) 
Alkotmányos követelmény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
56/1995. (IX. 15.) 
Bokros-csomag X., a társadalombiztosítás tulajdonvédelme . . . . 372
72/1995. (XII. 15.) 
Jogorvoslathoz való jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
75/1995. (XII. 21.) 
A testi integritáshoz való jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

21/1996. (V. 17.) 
Szivárvány-ügy, homoszexuálisok diszkriminációja  . . . . . . . . . . 237

4/1997. (I. 22.) 
Nemzetközi szerzôdés utólagos normakontrollja  . . . . . . . . . . . . . 59
20/1997. (III. 19.) 
Ügyészi cenzúra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
22/1997. (IV. 25.) 
Egyházi iskolák finanszírozása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
30/1997. (IV. 29.) 
Az országgyûlési képviselôk összeférhetetlenségének szabályai  . . 282
38/1997. (VII. 1.) 
Gazdasági kamarák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
39/1997. (VII. 1.) 
Magyar Orvosi Kamara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
40/1997. (VII. 1.) 
Építészi munka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
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52/1997. (X. 14.) 
Kötelezô és fakultatív népszavazás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
58/1997. (XI. 5.) 
Az egyesülési joggal való visszaélés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
63/1997. (XII. 12.) 
Szabálysértési eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
66/1997. (XII. 29.) 
Az elôzetes normakontroll eltörlése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6/1998. (III. 11.) 
Védelemhez való jog II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
7/1998. (III. 18.) 
Férfiak diszkriminációja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
23/1998. (VI. 9.) 
Alkotmányjogi panasz jogkövetkezményei  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
30/1998. (VI. 25.) 
Társulási szerzôdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
32/1998. (VI. 25.) 
Megélhetési minimum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
36/1998. (IX. 16.) 
Önkormányzati gázközmûvagyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
42/1998. (X. 2.) 
Indítványhoz kötöttség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
48/1998. (XI. 23.) 
Abortusz II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

1/1999. (II. 24.) 
Maffiatörvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12/1999. (V. 21.) 
Gyûlöletbeszéd II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
17/1999. (VI. 11.) 
Közteherviselés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
19/1999. (VI. 25.) 
Elôzetes letartóztatás kötelezô elrendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
20/1999. (VI. 25.) 
Homoszexuálisok diszkriminációja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
22/1999. (VI. 30.) 
Csonka kuratóriumok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
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25/1999. (VII. 7.) 
Népszavazás alkotmánymódosításról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
39/1999. (XII. 21.) 
Nyugdíjemelés III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

809/B/1998. (2000. II. 8.) 
Kisebbségi képviselôk kedvezménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
13/2000. (V. 12.) 
Nemzeti jelkép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
14/2000. (V. 12.) 
Önkényuralmi jelkép  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
18/2000. (VI. 6.) 
Rémhírterjesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
28/2000. (IX. 8.) 
Férfiak, nôk egyenjogúsága több törvényben  . . . . . . . . . . . . . . 180
36/2000. (X. 27.) 
Egészségügyi önrendelkezés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
37/2000. (X. 31.) 
Dohányreklám  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
45/2000. (XII. 8.) 
Antidiszkriminációs törvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
56/2000. (XII. 19.) 
Szabad orvosválasztás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

10/B/1999. (2001. II. 12.) 
Kompenzációs lista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
6/2001. (III. 14.) 
Egyesületek nyilvántartásba vétele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
7/2001. (III. 14.) 
Az ombudsmanok hatásköre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10/2001. (IV. 12.) 
Szövetkezeti üzletrész  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
12/2001. (V. 14.) 
Jogegységi eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
13/2001. (V. 14.) 
Fogva tartottak szólásszabadsága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
18/2001. (VI. 1.) 
Diszkrimináció a meddôségkezelésben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
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31/2001. (VII. 11.) 
Adórendôrség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
33/2001. (VII. 11.) 
Fegyverek egyenlôsége  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
49/2001. (XI. 22.) 
Ítélôtáblák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
50/2001. (XI. 22.) 
Népszavazás a sorkatonaságról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
51/2001. (XI. 29.) 
Népszavazás a nyugdíjemelésrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
52/2001. (XI. 29.) 
Népszavazás a pihenônapról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
55/2001. (XI. 29.) 
Gyülekezési jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
57/2001. (XII. 5.) 
„Lex Répássy”, a válaszadás joga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
58/2001. (XII. 7.) 
Névjog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

15/2002. (III. 29.) 
Védelemhez való jog III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
37/2002. (IX. 4.) 
Természet elleni fajtalanság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
569/B/1999. (2002. X. 7.) 
Fogva tartottak egyesülési joga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
65/2002. (XII. 3.) 
Szexuális szokás mint egészségügyi adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

15/2003. (IV. 18.) 
Alapjog-korlátozó népszavazási kérdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
22/2003. (IV. 28.) 
Eutanázia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
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TARTALOMJEGYZÉK

ELÔSZÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RÖVIDITÉSEK JEGYZÉKE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. JOGÁLLAM

A. JOGÁLLAMISÁG-KONCEPCIÓ

9/1992. (I. 30.) AB határozat
Törvényességi óvás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10/1992. (II. 25.) AB határozat
Ex-nunc, ex-tunc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11/1992. (III. 5.) AB határozat
Elévülés I., a visszaható hatály tilalma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B. JOGALKOTÁS – JOGBIZTONSÁG

34/1991. (VI. 15.) AB határozat
Kihirdetés I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
35/1991. (VI. 20.) AB határozat
Normakollízió és jogbiztonság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7/1992. (I. 30.) AB határozat

Felkészülés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
25/1992. (IV. 30.) AB határozat
Kihirdetés II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
28/1992. (IV. 30.) AB határozat
Vámtarifa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
60/1992. (XI. 17.) AB határozat
Jogi iránymutatások  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1/1999. (II. 24.) AB határozat
Maffiatörvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
31/2001. (VII. 11.) AB határozat
Adórendôrség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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C. SZERZETT JOGOK

43/1995. (VI. 30.) AB határozat
Bokros-csomag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2. A NEMZETKÖZI ÉS A BELSÔ JOG VISZONYA

30/1990. (XII. 15.) AB határozat
Szovjet–magyar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
53/1993. (X. 13.) AB határozat
El nem évülô nemzetközi bûncselekmények  . . . . . . . . . . . . . . . . 55
810/B/1992. AB határozat
Fasiszta pártok mûködése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4/1997. (I. 22.) AB határozat
Nemzetközi szerzôdés utólagos normakontrollja  . . . . . . . . . . . . . 59
30/1998. (VI. 25.) AB határozat
Társulási szerzôdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

22/1990. (X. 16.) AB határozat
Mulasztás alapjog miatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
31/1990. (XII. 18.) AB határozat
Az alkotmányértelmezés korlátai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
16/1991. (IV. 20.) AB határozat
Az elôzetes normakontroll feltételei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
35/1992. (VI. 10.) AB határozat
Mulasztás – kisebbségi törvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
52/1993. (X. 7.) AB végzés
Konkrét határozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
23/1994. (IV. 29.) AB végzés
Alkotmánymódosítás vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
52/1995. (IX. 15.) AB határozat
Alkotmányos követelmény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
66/1997. (XII. 29.) AB határozat
Az elôzetes normakontroll eltörlése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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23/1998. (VI. 9.) AB határozat
Alkotmányjogi panasz jogkövetkezményei  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
42/1998. (X. 2.) AB végzés
Indítványhoz kötöttség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4. BÍRÓSÁGOK

53/1991. (X. 31.) AB határozat
Bírósági szervezet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
51/1992. (X. 22.) AB határozat
Ülnökök  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
38/1993. (VI. 11.) AB határozat
Bírói függetlenség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
45/1994. (X. 26.) AB határozat
Bírák kitüntetése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
12/2001. (V. 14.) AB határozat
Jogegységi eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
49/2001. (XI. 22.) AB határozat
Ítélôtáblák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5. OMBUDSMANOK

17/1994. (III. 29.) AB határozat
Bíróságok vizsgálata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7/2001. (III. 14.) AB határozat
Az ombudsmanok hatásköre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

1. AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

8/1990. (IV. 23.) AB határozat
Általános személyiségi jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
23/1990. (X. 31.) AB határozat
Halálbüntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
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46/1991. (IX. 10.) AB határozat
Végrehajtás és magánszféra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
57/1991. (XI. 8.) AB határozat
A vérségi származás megismerésének joga  . . . . . . . . . . . . . . . . 114
64/1991. (XII. 17.) AB határozat
Abortusz I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
22/1992. (IV. 10.) AB határozat
A házasságkötéshez való jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
34/1992. (VI. 1.) AB határozat
Nem vagyoni kár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
60/1993. (XI. 29.) AB határozat
Biztonsági öv kötelezô használata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
1/1994. (I. 7.) AB határozat
Az ügyész általános perindítási joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
75/1995. (XII. 21.) AB határozat
A testi integritáshoz való jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
48/1998. (XI. 23.) AB határozat
Abortusz II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
36/2000. (X. 27.) AB határozat
Egészségügyi önrendelkezés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
37/2000. (X. 31.) AB határozat
Dohányreklám  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
56/2000. (XII. 19.) AB határozat
Szabad orvosválasztás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
58/2001. (XII. 7.) AB határozat
Névjog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
22/2003. (IV. 28.) AB határozat
Eutanázia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

2. DISZKRIMINÁCIÓTILALOM

A. A DISZKRIMINÁCIÓTILALOM MINT MÉRCE, MINT ALKOTMÁNYOS ELV

9/1990. (IV. 25.) AB határozat
Pozitív diszkrimináció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
21/1990. (X. 4.) AB határozat
Kárpótlás I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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24/1990. (XI. 8.) AB határozat
Adókedvezmény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
59/1992. (XI. 6.) AB határozat
Állami tulajdon kedvezménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
61/1992. (XI. 20.) AB határozat
Jogegyenlôség a jogrendszerben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1/1995. (II. 8.) AB határozat
Személyi kárpótlás, csoportalkotás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
18/2001. (VI. 1.) AB határozat
Diszkrimináció a meddôségkezelésben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

B. A MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTES BÁNÁSMÓD JOGA

750/B/1990. AB határozat
Mesterséges megtermékenyítés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
10/1990. (IV. 27.) AB határozat
Özvegyi nyugdíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
14/1995. (III. 13.) AB határozat
Azonos nemûek élettársi kapcsolata, házassága  . . . . . . . . . . . . . 174
7/1998. (III. 18.) AB határozat
Férfiak diszkriminációja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
20/1999. (VI. 25.) AB határozat
Homoszexuálisok diszkriminációja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
28/2000. (IX. 8.) AB határozat
Férfiak, nôk egyenjogúsága több törvényben  . . . . . . . . . . . . . . 180
45/2000. (XII. 8.) AB határozat
Antidiszkriminációs törvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
37/2002. (IX. 4.) AB határozat
Természet elleni fajtalanság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3. VÉLEMÉNYSZABADSÁG

30/1992. (V. 26.) AB határozat
Gyûlöletbeszéd I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
37/1992. (VI. 10.) AB határozat
Médiatörvény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
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48/1993. (VII. 2.) AB határozat
Frekvenciagazdálkodás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
36/1994. (VI. 24.) AB határozat
Közszereplôk bírálhatósága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
20/1997. (III. 19.) AB határozat
Ügyészi cenzúra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
12/1999. (V. 21.) AB határozat
Gyûlöletbeszéd II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
22/1999. (VI. 30.) AB határozat
Csonka kuratóriumok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
1270/B/1997. AB határozat
Gazdasági reklám  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
13/2000. (V. 12.) AB határozat
Nemzeti jelkép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
14/2000. (V. 12.) AB határozat
Önkényuralmi jelkép  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
18/2000. (VI. 6.) AB határozat
Rémhírterjesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
13/2001. (V. 14.) AB határozat
Fogva tartottak szólásszabadsága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
57/2001. (XII. 5.) AB határozat
„Lex Répássy”, a válaszadás joga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

4. A GYÜLEKEZÉS ÉS AZ EGYESÜLÉS SZABADSÁGA

27/1990. (XI. 22.) AB határozat
Sportegyesületi átigazolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
51/1991. (X. 19.) AB határozat
Katonák egyesülési szabadsága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
22/1994. (IV. 16.) AB határozat
Kötelezô kamarai tagság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
21/1996. (V. 17.) AB határozat
Szivárvány-ügy, homoszexuálisok diszkriminációja  . . . . . . . . . . 237
38/1997. (VII. 1.) AB határozat
Gazdasági kamarák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
39/1997. (VII. 1.) AB határozat
Magyar Orvosi Kamara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

458 / TARTALOMJEGYZÉK

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 458



58/1997. (XI. 5.) AB határozat
Az egyesülési joggal visszaélés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6/2001. (III. 14.) AB határozat
Egyesületek nyilvántartásba vétele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
55/2001. (XI. 29.) AB határozat
Gyülekezési jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
569/B/1999. AB határozat
Fogva tartottak egyesülési joga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

5. INFORMÁCIÓS JOGOK

2/1990. (II. 18.) AB határozat
Választójog és adatvédelem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
20/1990. (X. 4.) AB határozat
Pártok és társadalmi szervezetek vezetôinek vagyonnyilatkozata 258
15/1991. (IV. 13.) AB határozat
Személyi szám I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
32/1992. (V. 29.) AB határozat
Képviselô-testületi ülések nyilvánossága  . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
74/1992. (XII. 28.) AB határozat
Statisztikai adatgyûjtés szenzitív adatok tekintetében  . . . . . . . . 266
21/1993. (IV. 2.) AB határozat
Magánszemélyek vagyonnyilatkozata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
34/1994. (VI. 24.) AB határozat
A levéltári kutatás szabadsága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
60/1994. (XII. 24.) AB határozat
Átvilágítás I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
30/1997. (IV. 29.) AB határozat
Az országgyûlési képviselôk összeférhetetlenségének szabályai  . . 282
65/2002. (XII. 3.) AB határozat
Szexuális szokás mint egészségügyi adat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

6. LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG

4/1993. (II. 12.) AB határozat
Vallásszabadság és az állam semlegessége  . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
10/1993. (II. 27.) AB határozat
Vasárnapi pihenônap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
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8/1993. (II. 27.) AB határozat
Egyházalapítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
18/1994. (III. 31.) AB határozat
Közoktatás és az állam semlegessége  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
46/1994. (X. 21.) AB határozat
Hadkötelezettség, jogegyenlôség és a lelkiismereti szabadság  . . 302
970/B/1994. AB határozat
Tábori lelkészi szolgálat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
22/1997. (IV. 25.) AB határozat
Egyházi iskolák finanszírozása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

7. ELJÁRÁSJOGOK

32/1990. (XII. 22.) AB határozat
Jogorvoslathoz való jog közigazgatási eljárásokban  . . . . . . . . . . 311
25/1991. (V. 18.) AB határozat
Védelemhez való jog I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
41/1991. (VII. 3.) AB határozat
Devizahatósági eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
66/1991. (XII. 21.) AB határozat
Kártalanítás a büntetôeljárásban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
5/1992. (I. 30.) AB határozat
Jogorvoslathoz a büntetés végrehajtási bírói döntések ellen  . . . . 318
42/1993. (VI. 30.) AB határozat
Elévülés II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
59/1993. (XI. 29.) AB határozat
Keresetlevel idézés kibocsátása nélküli elutasítása  . . . . . . . . . . . 323
23/1995. (IV. 5.) AB határozat
Kártalanítás, felülvizsgálati eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
72/1995. (XII. 15.) AB határozat
Jogorvoslathoz való jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
63/1997. (XII. 12.) AB határozat
Szabálysértési eljárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
6/1998. (III. 11.) AB határozat
Védelemhez való jog II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
19/1999. (VI. 25.) AB határozat
Elôzetes letartóztatás kötelezô elrendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
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33/2001. (VII. 11.) AB határozat
Fegyverek egyenlôsége  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
15/2002. (III. 29.) AB határozat
Védelemhez való jog III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

8. TULAJDONJOG

64/1993. (XII. 22.) AB határozat
Alkotmányos tulajdonvédelem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
35/1994. (VI. 24.) AB határozat
Külföldiek tulajdonszerzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40/1997. (VII. 1.) AB határozat
Építészi munka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
36/1998. (IX. 16.) AB határozat
Önkormányzati gázközmûvagyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
17/1999. (VI. 11.) AB határozat
Közteherviselés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
10/2001. (IV. 12.) AB határozat
Szövetkezeti üzletrész  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

9. SZOCIÁLIS JOGOK

24/1991. (V. 18.) AB határozat
Nyugdíjemelés I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
26/1993. (IV. 29.) AB határozat
Nyugdíjemelés II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
56/1995. (IX. 15.) AB határozat
Bokros-csomag X., a társadalombiztosítás tulajdonvédelme . . . . 372
32/1998. (VI. 25.) AB határozat
Megélhetési minimum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
39/1999. (XII. 21.) AB határozat
Nyugdíjemelés III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

TARTALOMJEGYZÉK / 461

i_konyv_3gyor  3/16/04  13:03  Page 461



10. POLITIKAI JOGOK

3/1990. (III. 4.) AB határozat
A szavazás napján külföldön tartózkodók  . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
3/1991. (II. 7.) AB határozat
Parlamenti „küszöb”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
6/1991. (II. 28.) AB határozat
Szavazat elvétele a máshol szavazótól  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2/1993. (I. 22.) AB határozat
Népszavazás az Országgyûlés feloszlásáról  . . . . . . . . . . . . . . . . 394
16/1994. (III. 25.) AB határozat
Lex Nagy Sándor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
52/1997. (X. 14.) AB határozat
Kötelezô és fakultatív népszavazás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
25/1999. (VII. 7.) AB határozat
Népszavazás alkotmánymódosításról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
809/B/1998. AB határozat
Kisebbségi képviselôk kedvezménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
10/B/1999. AB határozat
Kompenzációs lista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
50/2001. (XI. 22.) AB határozat
Népszavazás a sorkatonaságról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
51/2001. (XI. 29.) AB határozat
Népszavazás a nyugdíjemelésrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
52/2001. (XI. 29.) AB határozat
Népszavazás a pihenônapról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
15/2003. (IV. 18.) AB határozat
Alapjog-korlátozó népszavazási kérdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

HATÁROZATMUTATÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
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Olvasószerkesztô: Bodnár Krisztina
Nyomdai elôkészítés: Pala 8 Bt.
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