
85 EVE PÉCSETT
Ü nnep i tu d o m á n y o s  ülés 

a  Pécsi T u d o m á n y e g y e te m  
Á lla m - és  J o g tu d o m á n y i K a rá n a k  

85. év fo rdu ló ja  a lk a lm á b ó l

P écs 2009



85 ÉVE PÉCSETT
Ünnepi tudom ányos ülés 

a Pécsi Tudom ányegyetem  
Állam- és Jogtudom ányi Karának 

85. évfordulója a lkalm ából

Pécs 2009



Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
7622 Pécs, 48-as tér 1.

© Kulcsár Gabriella és szerzőtársai, 2009

ISBN 978-963-642-291-2

Felelős kiadó: Dr. Berke Gyula dékán 

Nyomdai munkák: MacMaestro Grafikai és Nyomdaipari Szolgáltató Kft.



85 ÉVE PÉCSE
Ünnepi tudományos ülés 

a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 

85. évfordulója alkalmából

Szerkesztette: 
Kulcsár Gabriella

Csorba Győző Könyvtár

B 0 0 0 0 2 8 4 5 4 3

Pécs 2009



TARTALOMJEGYZÉK

Berke Gyula ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ..............................................................................9

Kecskés László A CIVILISZTIKA KUTATÁSÁNAK ÉS OKTATÁSÁNAK
ALAKULÁSA A PÉCSI JOGI KARO N ..............................................21

Metzinger Péter PÉCSI IHLETÉSŰ ÜGY AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELÓTT . . .  .95

Tóth Mihály ELHÚZÓDÓ BÚCSÚ HARMADIK BÜNTETŐ
TÖRVÉNYKÖNYVÜNKTŐL............................................................113

Kulcsár Gabriella A XXL SZÁZAD KRIMINOLÓGIÁJA............................................ 127

Tilk Péter AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁSKÖREINEK EGYES
SAJÁTOSSÁGAI ...................................................................................137

Kiss László AJOGÁLLAM DILEMMÁI................................................................. 163

5



CONTENTS

Gyula Berke OPENING ADDRESS............................................................................... 9

László Kecskés CIVIL LAW SUBJECTS: EDUCATION AND RESEARCH
IN THE FACULTY OF LAW OF PÉCS UNIVERSITY................ 21

Péter Metzinger A PÉCS INSPIRED CASE BEFORE
THE EUROPEAN COURT O FJU STICE.........................................95

Mihály Tóth A LONG FAREWELLTO HUNGARY'S
THIRD CRIMINAL CO D E................................................................ 113

Gabriella Kulcsár CRIMINOLOGY IN THE 2151 CENTURY................................... 127

Péter Tilk SOMÉ PARTICULAR FEATURES OF THEJURISDICTION
OF THE CONSTITUTIONAL C O U RT .........................................137

László Kiss DILEMMASOF THE CONSTITUTIONAL STATE.....................163

7



Berke Gyula
Ünnepi köszöntő

Berke Gyula
egyetemi docens, 
dékán

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Hazai és Külföldi Vendégeink!
Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák!

Köszöntőm Önöket ünnepi tudományos ülésünkön, amelyre abból az alka
lomból kerül sor, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara 85 éwel ezelőtt, 1923 októberében nyitotta meg első pécsi tanévét. A 
85 esztendő, azaz tulajdonképpen a trianoni határok közé szorult Magyar- 
ország 85 éve, történeti léptékben igen rövid időszak. Igen rövid Pécsnek, az 
egykori Sopianae városának majd kétezer éves történetéhez, de az első euró
pai egyetemek lassan-lassan nyolcszáz éves működéséhez képest is. Első hazai 
egyetemünk, a pécsi stúdium generale immár több, mint 640 éve alapíttatott 
a XIV. század második felének egyik legjelentősebb magyarországi városában 
Orbán pápa 1367. szeptember 1. napi Viterbói bullájával. Az egyetemtörténeti 
kutatások az alapítással kapcsolatban majd évtizedes, körülményes „modus 
procedendi"-re utalnak, amelynek során bizonyságot kellett tenni az alapí
tói szándék komolyságáról, az egyetemet befogadó város alkalmasságáról, a 
folyamatos működést lehetővé tévó javadalmak biztosításáról. A pécsi egye
temnek nem adatott meg a nyugat-európai egyetemek szerencsés sorsa: a 
XVI. századtól mintegy háromszáz esztendőre nyoma vész a helyi felsőfokú 
oktatásnak, és a középkori egyetem alapítása és működése körülményeinek 
kutatására is csak a XIX. század végén fellelt XIV. század végi pécsi egyetemi 
magyar nyelvi emlékek irányítják a figyelmet. E kutatások egyik - tudományo
san máig vitatott - eredménye a Karunk 48-as téri bejárata fölött, illetve töre
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dékesen a Várostörténeti Múzeumban látható, 1933-ban elhelyezett egyetemi 
címer.

Noha különösen manapság előszeretettel hivatkozunk a középkori pécsi stú
dium generale-ra mint egyetemünk elődjére, egyetemünk, illetve közvetlenül 
karunk valódi pécsi gyökerei a Szepessy Ignác püspök által létesített Püspöki 
Jogi és Filozófiai Lyceumban lelhetők fel, amelynek jogi kara 1833. október 1. 
napján - 175 évvel ezelőtt - nyitotta meg kapuit. (Jegyezzük fel: a XVIII. század 
végén Pécs városa egyszer már befogadta a győri királyi akadémiát, ám azt
- állítólag tanulói kihágások, valószínűleg inkább személyes érdekellentétek 
miatt - visszahelyezték korábbi székhelyére.) A Szepessy püspök fáradozása
inak eredményeként létrehozott lyceum folyamatos működése - a hazai fel
sőfokú oktatás történetének ismeretében talán külön említeni sem szükséges
- alig 10 évvel élte túl az alapítót. 1848-tól majd húsz éven át szünetelt, és 
csak 1865-ben kezdte újra tevékenységét, hogy aztán közel hat évtizeden át 
a dualizmus korának jellegzetes pécsi intézményévé váljék. Az alapító püspök 
1937-ben felavatott emléktáblája Karunk bejáratának közelében állott. Felira
ta szerint a püspök „Nagy Lajos egyetemének felújítását jogi főiskola alapítá
sával biztosította". A dombormű - mint annyi más egyetemi emlék - az idők 
során elveszett. Helyreállításának gondolata a közelmúltban fogalmazódott 
meg, s bízzunk benne, hogy a törekvés sikerrel jár, mint ahogy az az elképzelés 
is, amely szerint a pécsi püspökség alapításának ezer éves évfordulója alkal
mából Karunk a joglyceum történetét feldolgozó kötetet ad közre.

Közismert, hogy a jogakadémia professzori karának számos tagja, Vinkler Já
nos, Faluhelyi Ferenc, Mihályffy Ernő, Késmárky István, Schaurek Rafael pé
csi jogi karunk alapítói között volt, így tudományos és oktatói munkásságuk 
eredményei részben az utókor számára is ismertek. Szabadjon ezért most 
Arató Jenőnek, a Pécsi Királyi ítélőtábla későbbi bírájának a közelmúltban „A 
boldog békeidők utolsó évei Pécsett" címmel megjelent visszaemlékezéseiből 
felidéznem néhány személyesebb hangú sort. A szerző a korabeli pécsi pol
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gárságról, a politikai és közéletről, a jurátus ifjúságról szóló beszámolójában 
felidézi a jogakadémia professzorait is. Késmárky Istvánról, az akadémia igaz
gatójáról, jogi karunk első pécsi dékánjáról így ír: „Kerek arcú, testes, imponáló 
megjelenésű pap; eszes ember, nagy felkészültségű tanár, kitűnő előadó, ízes 
magyarsággal beszél, élvezetes tiszta, világos fejtegetéseit hallgatni... Magán
életében maga a megtestesült jovialitás - ó az egész város Pista bácsija. Szereti 
a társaságot, a fehér asztalt, a hajnalba nyúló kedélyes borozgatásokat, renge
teg barátja van a városban, megyében, és búcsú, névnap, disznótor vagy más 
ünnepség nem eshetik meg nélküle. Viszonzásul minden évben - szeptember 
26-án - nagy Ciprián napot tart. [...] A jogakadémia dísztermében van terítve, 
és reggeltől kezdve csak úgy áradnak a pécsi és vidéki ismerősök. Állandóan 
40-50-en ülnek az asztaloknál, este felvonul a jogász dalárda is, és énekszóval 
köszöntik Pista bácsit. [...] Egy-egy ilyen Ciprián-napi vendégeskedésre egy va
gyont kifizet Pista bácsi, de telik neki, mert nemcsak a tekintélyes jogakadémi
ai igazgatói fizetését kapja, hanem mint Károlyi Mihály volt nevelője, a Károlyi 
családtól is szép nyugdíjat kap." Arató Jenó megemlékezik az akadémia többi 
tanáráról, köztük a később megalapított jogi karra kinevezett professzorokról 
is. A korabeli közéletből eredeti beszámolókat olvashatunk a Jogakadémiai 
Olvasókörről, a Jogász Segélyező Egyletről, a Pécsi Jogászdalárdáról vagy a fal
vak kulturális, szociális és gazdasági felemeléséért küzdő hallgatói szervezet
ről, a Dunántúli Széchenyi Szövetségről.

Ezekben az utolsó boldog békeévekben került sor a pécsi egyetem, illetve a 
jogi kar jogelődjének, az 1912. évi XXVI. törvénycikkel Pozsonyban alapított, 
tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetemnek a létreho
zására, amelynek jogi kara 1914 októberében kezdte meg működését Pozsony 
egyik legszebb épületében, a Pázmány Péter építtette, 1850 óta jogakadémiai 
célokat szolgáló házban. Karunk számos későbbi professzora, Kérészy Zoltán, 
Falcsik Dezső, Pázmány Zoltán, Bozóky Géza itt működtek. Többen a pécsi 
jogakadémiáról kerültek Pozsonyba, majd tértek vissza újra Pécsre. Olyan is 
akadt a Pécsről elszármazottak között, aki a világháború után sem tért haza
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Magyarországra, igya rendkívül ellentmondásos megítélésben részesültTuka 
Béla, a későbbi politikai tevékenységéért kivégzett szlovák külügyminiszter és 
miniszterelnök.

Az 1916 óta az Erzsébet nevet viselő Pozsonyi Egyetemnek sem adatott ös
szesen egy évtizednyi működés sem. A jogi kar 1921 késő nyarán - az akkori 
dékán, Bozóky Géza tiltakozása ellenére - szüntette be működését, tanárai túl
nyomórészt Budapestre menekültek, így az év őszén itt kezdődött meg a tanév 
mintegy ötszáz beiratkozott rendes és rendkívüli hallgatóval. Párhuzamosan 
megindult a keresés a trianoni Magyarországon új egyetemi székhely iránt. 
Noha a régi konkurens, Győr városa is szóba került, Pécs városának a jogaka
démiai ifjúság által is támogatott meghívása nyomán megszületett az 1921. 
évi XXV. törvény, amely a magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre 
helyezte. Az elhelyezésben a város, illetve Zichy püspök nyújtottak segítséget 
az állami főreáliskola, illetve a Klimó-féle egyházmegyei könyvtári gyűjtemény 
rendelkezésre bocsátásával, és a reáliskolának a jogakadémiai épületbe való 
befogadásával. Említsük meg, hogy a korabeli rektori beszámoló szerint a vá
rosi közönség a húszas évek elején közömbös az egyetemmel szemben.

A jogi karon tizenegy tanszéket szerveztek, és az első évfolyamra mintegy 200 
hallgató iratkozott be. Az elhelyezés körülményei mondhatni „kezdetlegesek" 
voltak. Az oktatás céljára három előadó és három szemináriumi terem állott 
rendelkezésre, és a korabeli állapotokat jellemzi a gyakran idézett dékáni be
számoló, amely szerint a professzorok saját költségükre szerezték be a feltétle
nül szükséges könyveket és folyóiratokat. Irk Albert, az 1924/25. tanév dékán
ja  úgy fogalmazott, hogy „a kar jelenlegi elhelyezkedésében és felszerelésében 
munkájának kellőképpen való kifejtésére teljesen képtelen."

Az említett körülmények között alig kezdte meg működését a jogi kar, amikor 
az 1924. évi államháztartási szanálási tervekben megjelent a pécsi egyetem 
megszüntetésének gondolata. Erre nem került sor, és a kar működése kon
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szolidálódni látszott. A harmincas években megépült a 48-as téri épület, elké
szült a Maurinum, de megemlíthetjük a Kisebbségi Intézet létrehozását vagy 
a harmincas évek elején a Kar által javaslatba hozott jogász tantervi reformot 
is, továbbá az Esztergár Lajos kezdeményezésére a harmincas évek közepé
től kilenc éven keresztül folyt ún. szociális tanfolyamot, valamint a keszthelyi 
nyári egyetemet, amelynek vezetését a háború alatt Óriás Nándor vette át, és 
amely tevékenységéről „Emlékeim töredékei" című visszaemlékezéseiben oly 
érzelmi elkötelezettséggel számol be.

A negyvenes évek második felétől szembeötlő a joghallgatók létszámának 
csökkenése. Ennek oka az volt, hogy a korábban jogászi végzettséghez kö
tött munkahelyeken megelégedtek a különböző gyorsított tanfolyamokkal, 
amelyek a korszakban gombamód szaporodtak. Az ötvenes évek alapvető 
változásokat hoztak a jogászképzés rendszerében, az oktatók tudományos 
minősítésében, új oktatói munkakörök megjelenésében, de tulajdonképpen 
a kar életének csaknem valamennyi vonatkozásában. Az 1956-os forradalom 
kari eseményeiről mások mellett a körünkben jelenlévő Gál Gyula professzor 
tollából olvashatunk visszaemlékezést a 2006-ban megjelent emlékkötetben. 
Említsük meg, hogy a forradalom nyomán Karunk elszenvedte történetének 
talán egyik legfájóbb veszteségét azzal, hogy távozni kényszerült a jogtörté
neti tanszék akkori vezetője, Degré Alajos, aki vidéki levéltári munkatársként 
is jogtörténet-tudományunk meghatározó személyisége maradt. A hatvanas 
évek időszakából utólag különösen jelentősnek ítélhetjük a számos külföldi 
egyetemmel történt kapcsolatfelvételt, és a „Studia iuridica" sorozatban a kar 
oktatóinak tollából megjelent nagyszámú és jelentős részben időtállónak bi
zonyult dolgozatot, illetve a pécsi középkori egyetem 600 éves jubileumához 
kapcsolódó tudományos rendezvényeket.

Természetesen ez az időszak sem múlt el anélkül, hogy a kar egzisztenciája ve
szélybe ne került volna. Hosszabb ideig napirenden volt az akkor már egykarú 
egyetem bezárásának gondolata. Ez a veszély azonban ismét elhárult.
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Kétségtelen: elődeinknek gyakorta lehetett az az érzése, amelyről Karunk ak
kori dékánja, Kengyel Miklós emlékezett meg tíz éwel ezelőtt a 75 éves ju 
bileum alkalmából megjelent díszes albumban. A pécsi egyetem létesítése
kor Klebelsberg miniszter azt a reményét fejezte ki, hogy Pécsett a Magyar 
Heidelberg épül majd. Ahogy Kengyel dékán akkor fogalmazott, az egyetem, 
illetve a Kar története sokáig inkább arra utalt, hogy polgárai „magos Déva 
várát" építik: újabb és újabb nemzedékeik számára nem adatott meg a folya
matos fejlesztés és építkezés lehetősége. Az optimálisnak, de akár kedvezőnek 
sem nevezhető körülmények ellenére - vagy talán éppen azért - az elmúlt 
évtizedekben kimagasló oktatói és kutatói teljesítményeknek lehettünk tanúi, 
maradandó tudományos értékek születtek, amelyeket az utókor rendszeresen 
igyekezett bemutatni. Ennek az igyekezetnek utolsó darabja a „Pécsi jogász- 
professzorok emlékezete" című antológia, amely a Kar huszonnégy korábbi 
professzorának életét és munkásságát mutatja be. A feldolgozott életpályák 
között megtaláljuk valamennyi jogtudomány-terület képviselőjét. A kötet ki
adásakor szándékunk az volt, hogy a Kar fiatal munkatársai dolgozzák fel egy
kori professzoraink munkásságát. Abban bíztunk, hogy az újabb generációk új 
ecsetvonásokkal gazdagíthatják a tanári portrékat, és ezzel a Kar történetéről 
napjainkban élő képet. Úgy vélem, ez az elgondolás sikeresnek bizonyult. Az 
ismertetett tudományos pályák között megtaláljuk a Kar alapító professzora
iét, de jól érzékelhető, hogy a fiatal kollégák által kiválasztott tudós személyi
ségek között szaporodik azoknak a száma, akik az itt helyet foglalók kortársai, 
illetve tanárai voltak. Az ő tevékenységük megítéléshez helyenként talán hi
ányzik a szükséges történelmi távlat, ám a kötet tanulmányaiból is kikristályo
sodni látszanak az életművek időtálló elemei.

A politikai és gazdasági rendszerváltás új fejlődési pályára állította a Kart. A 
kilencvenes évek elejének meglehetősen bizonytalan és gyakorta személyes 
ellentétektől sem mentes időszaka a Kar számára egy utólag már sikeresnek 
mondható periódus nyitánya volt. Az elmúlt mintegy tíz év a Kar történeté
nek talán leglátványosabb növekedési időszaka, amelyben a hallgatók száma
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megsokszorozódott, új képzési formák jelentek és erősödtek meg, a kar új 
épületekkel gazdagodott, sor került a harmincas években kialakított helyisé
gek felújítására, új könyvtári szárny létrehozására. Könyvtárunk ma a közel
múltban elhunyt professzorunk, Benedek Ferenc nevét viseli. Az ezredforduló 
után jelentősen növekedett a Kar oktatóinak létszáma, de feltétlenül említésre 
méltó az is, hogy látványos sikereket hozott a Kar könyv-, tankönyv- és folyó
irat-kiadási tevékenysége is, tegyük hozzá, nem kis részben a pécsi székhelyű 
Dialóg Campus könyvkiadóval való együttműködés eredményeként. Karunk 
az európai integráció kibontakozása nyomán mintegy harminc jogi karral áll 
rendszeres kapcsolatban.

Az ugyancsak az ezredfordulóra felgyorsult ún. felsőoktatási integrációs folya
matok eredményeként karunk az ország egyik legnagyobb egyetemének kere
tei között működik. A tíz karú universitas kiemelkedő lehetőségeket tartogat 
Karunk számára is, ugyanakkor számos veszélyt is hordoz. Állapítsuk meg: az 
újra egységes szervezeti keretben működő pécsi felsőoktatás egyelőre adós 
az említett, az oktatásban és kutatásban kínálkozó lehetőségek kiaknázásával, 
és ez idő szerint inkább az új szervezetek alakításával persze szükségképpen 
együtt járó - reményeink szerint átmeneti - nehézségek és kockázatok domi
nálnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Karunk ma több, mint négyezer hallgatót képez a hazai felsőoktatás valamen
nyi lehetséges képzési szintjén, illetve formájában, felsőfokú szakképzésben, az 
ún. igazgatási alapképzésben, nappali és levelező tagozatos jogászképzésben, 
szakirányú továbbképzésekben és a doktori képzésben. Az európai viszonylat
ban is kiemelkedően jónak mondható körülmények között elismert professzo
rok tartják előadásaikat, több tízezer kötetes könyvtár, több száz számítógép 
áll a hallgatók és az oktatók rendelkezésére, a kar könyvkiadási tevékenysége 
változatlanul jelentősnek mondható, és ma már öt jogtudományos szakterü
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leti folyóirat is karunkon jelenik meg. A mintegy 80 jogtanárunk közel 60%-a 
tudományos minősítéssel rendelkezik, számosán jogéletünk és közéletünk is
mert és elismert résztvevői, amely körülmény - valljuk be - néha nehézségeket 
is okoz, hiszen szükségképpen megosztja közmegbecsülést kiérdemelt kollé
gáink idejét és figyelmét, akik ennek ellenére a Kar iránti elkötelezettséggel 
vesznek részt az oktató és kutató munkában. Oktatóink tudományos publiká
ciós tevékenységét reprezentálja a napokban megjelent bibliográfia, amely az 
elmúlt öt év pécsi jogtudományos termésének katalógusa.

Úgy vélem, hogy ezen alkalommal röviden szót kell ejtenem a Kar helyzetét, il
letve a hazai jogászképzést érintő néhány dilemmáról is. Az egyik ilyen, egyéb
ként nemcsak a jogi és igazgatási képzési területet érintő az, hogy a felsőok
tatási férőhelyeknek és kapacitásoknak az elmúlt évtizedben bekövetkezett 
bővülése, illetve más oldalról az ismert demográfiai folyamatok napjainkra 
oda vezettek, hogy a felsőoktatásba bejutni szándékozók lényegében teljeskö- 
rúen be is jutottak valamelyik intézménybe és azt is hozzá kell tennünk, hogy 
ez a folyamat várhatóan a jövőben is hasonlóan folytatódik. Közismert, hogy 
jelenleg nyolc jogi kar működik hazánkban, amelyek kilenc képzési helyen 
folytatnak jogászképzést. A jogászképzésben ebben az évben az ún. államilag 
finanszírozott férőhelyek száma tovább csökkent. A csökkenés, fogalmazzunk 
pontosan: csökkentés határozott állami oktatáspolitikai célkitűzést tükröz. E 
mögött az a feltevés húzódik meg, hogy a hazai gazdaságban, közigazgatás
ban, igazságszolgáltatásban, társadalmi és politikai életben mutatkozó mun
kaerő-piaci folyamatok csökkenő számban igénylik a jogi és igazgatási vég
zettségűeket, és az oktatási kormányzat láthatóan magáévá tette ezt a széles 
szakmai körökben is gyakran hangoztatott „jogász túlképzésről" szóló állás
pontot. Az állam által finanszírozott jogász szakos hallgatói férőhelyek száma 
az idén llOO-ra, hozzávetőleg a tizenöt évvel ezelőtti szintre csökkent. Amint 
utaltam rá, a jogi karok száma ez alatt az időszak alatt megduplázódott, igen 
jelentős kapacitások épültek ki országszerte.
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Az említett helyzet - napjainkra már jól láthatóan - a jogi karok számára sa
játos, nem egy esetben kritikus következményekkel jár, illetve járt. A 2007. évi 
adatok szerint a jogi karok elismert felvételi kapacitásának a nagysága -  az 
1100 állam által finanszírozott hallhatói létszámhoz képest - meghaladja a 
hatezret. Ez a körülmény jelentősen befolyásolja a hazai jogi karok pozícióit. 
A részletes adatok ismertetése nélkül kiemelendő, hogy a három budapesti 
székhelyű jogi kar vette fel az államilag finanszírozott hallgatók 60%-át. Ez az 
egyébként nemcsak a jogi felsőoktatást jellemző arány tehát azt eredménye
zi, hogy öt hazai jogi kar a maradék negyvenszázaléknyi hallgatóért verseng. 
Ezeknek a karoknak az együttes kapacitása mintegy négyezer felvehető hallga
tó, ehhez képest a felvett államilag finanszírozott hallgatók száma alig haladja 
meg a négyszázat. Másként: a vidéken működő jogi karok összes kapacitása
iknak mintegy 10%-át képesek állami finanszírozású hallgatókkal feltölteni, és 
ez jól jelzi működésük forrásainak megoszlását is, nem beszélve a jelentkező 
hallgatók felkészültségében mutatkozó hiányosságokról.

Az állami felsőoktatás-politika, vagy talán annak hiánya okán sajátosan ki
bontakozott - egyébként szögezzük le: korántsem egyenlő feltételekkel folyó 
- versenyben több jogi kar is kritikus helyzetbe kerülhet. Meglehetősen bi
zonytalan vagyok abban, hogy beszélhetünk-e egyáltalán felsőoktatás-politi
káról. Annak értékelésére itt természetesen nem vállaikozhatom, ám itt is meg 
kell említenem, hogy a 15 évvel ezelőtt hatályba lépett felsőoktatási törvény 
38 alkalommal módosult hatályban létének 13 éve alatt, és az azt felváltó, alig 
két éve hatályos felsőoktatási törvény 17 módosításon ment keresztül, nem 
beszélve a beláthatatlan számú és tartalmú rendeleti szabályozásról.

A jogi és igazgatási képzés tömegképzéssé válása, a hallgatók elhelyezkedésé
nek esélyei és nem utolsó sorban a jogi és igazgatási szakmák által - egyébként 
meglehetősen rendszertelenül, illetve esetlegesen - megfogalmazott elvárások 
a képzés tartalma és minősége tekintetében is újabb és újabb kihívások elé 
állítják a jogászképzést.

17



85 ÉVE PÉCSETT

A felsőoktatási rendszer átalakításának egyik alapkérdése szerte Európában az 
egységes és átjárható felsőoktatási tér megteremtése érdekében az ún. bolog
nai típusú képzések megvalósítása, azaz lényegében - a jogászképzés esetében 
- az, hogy az egységes jogászképzést két önálló ciklusra kellene osztani. Úgy 
tűnik, hogy ez a gondolat - elsősorban a jogászképzés igen erős nemzeti tradí
ciói miatt - nem tud áttörni az európai jogi oktatásban, és ez idő szerint a hazai 
jogi karok is az egységes, tíz féléves időtartamú képzésekhez ragaszkodnak, az 
adott körülmények között egyedül lehetségesnek tűnő megoldásként.

A jogászképzés tanterveinek folyamatos változása, új hangsúlyok megjelenése 
figyelhető meg jogi karainkon. Ezek közül kiemelhető az európai jogi stúdi
umok megjelenése, a jogi szaknyelvi képzés és követelmények súlyának nö
velése, az információtechnológia fejlődéséhez kapcsolódó tárgyak terjedése, 
önállósodó új jogterületek oktatásának a kérdése.

Itt is szeretnék röviden szót ejteni a hazai jogi karokon folyó doktori képzés
ről, ahogy azt a közelmúltban a Magyar Jogászegylet pécsi vándorgyűlésén 
szélesebb szakmai körben is megtettem. A hazai jogász doktori iskolákban, 
megítélésem szerint, igen értékes tevékenység folyik, ami tulajdonképpen 
meglepőnek is tekinthető, hiszen a jogász szakma, a jogász pályák - eltérően 
más szakmáktól - lényegében nem vesznek tudomást a PhD fokozatról, azaz 
egyáltalán nem értékelik a pályán lévők előmenetele, illetve a pályára lépők 
alkalmazása szempontjából a tudományos kutatómunkát. Ennek eredménye
ként a nyolc hazai jogász doktori iskolában folyó doktori képzés lényegében 
csak a jogi karok oktatói-kutatói utánpótlásának biztosítására szolgál, és amint 
arra utaltam, az oktatói-kutatói kapacitás napjaink folyamatai között eltúlzott
nak tűnik.
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Tisztelt Ünnepi Ülés!

E rövid és szükségképpen vázlatos történeti tablóval, illetve állapotfelmérés
sel azt igyekeztem felmutatni, hogy Karunk rövid, ám fordulatokban és nehé
zségekben, de sikerekben is gazdag története, elsősorban kollégáink kar iránt 
elkötelezett tevékenysége révén visszaigazolja egyetemünk régi jelmondatát: 
„Per aspera ad astra".

Köszönöm a figyelmüket!
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Kecskés László
tanszékvezető egyetemi tanár

A CIVILISZTIKA KUTATÁSÁNAK ÉS OKTATÁSÁNAK ALAKULÁSA
A PÉCSI JOGI KARON

Tudománytörténeti, oktatástörténeti szempontból értékelni kegyetlen és egy
ben hálátlan feladat. Azért kegyetlen, mert az ember akaratán kívül is, könnyen 
az igazságosztó szerepébe csúszik, és azért hálátlan, mert ilyenkor óhatatlanul 
megbánthat olyanokat, akikkel szemben kritikus, vagy akiket csak éppen nem 
tudott beilleszteni valamely „dicsőség-listába". Mindezekre tekintettel előre
bocsátom, hogy kortársakat csak egészen kivételes esetekben méltatok.

Még egy személyes szó: családommal, rokonaim, szüleim révén 69 éve állok 
szoros kapcsolatban a 85 éves pécsi jogi karral. Édesanyám 1946-ban az első 
három pécsi joghallgatónő egyike volt. (Igaz, 1941-ben, őket megelőzően né
hány, tanulmányait korábban Újvidéken megkezdő joghallgatónő „szerzett 
jogon" Pécsett folytathatta tanulmányait.) A pécsi jogi karral összefüggő sze
mélyes emlékeim 2-3 éves koromig nyúlnak vissza. Emlékszem, hogy akkor itt, 
tanulmányi hivatalvezetőként dolgozó édesapám szobájában láttam életem
ben először radiátort. Azóta ebben az épületben más csodák is értek.1

1 A pécsi egyetemi szintű jogászképzés újraindulásának, a jogi kar újraalakításának 80. 
évfordulóján 2003. október 13-17. közötti tudományos konferencián a 17-én megrendezett 
ünnepi ülésen az akkori jogi kari dékán, Petréteijózsef felkérésére a pécsi jogi karon folytatott 
oktatási és tudományos tevékenységről tarthattam átfogó előadást. Ennek néhány eleme 
értelem szerint a jelen tanulmány anyagában is megjelenik, jóllehet témám most szúkebb. 
A 2003. évi konferencia óta érezhetően megnövekedett a pécsi jogi kar múltja iránti 
érdeklődés. Kajtár István jogtörténész professzor irányításával és szerkesztésében fiatal 
pécsi oktatók „Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008)" címmel gazdag életrajzi 
adatokat tartalmazó színvonalas kötete jelent meg. A kötet anyagára jelen előadásom és 
tanulmányom is épít.
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A magyar jogtudomány a XIX. század végén kezdett nemzetköziesedni, és ez
zel együtt modernizálódni. Ebben egyebek mellett két tényezőnek feltétlenül 
szerepe volt. Az egyik, hogy Csemegi Károly, a híres büntetőjogász kodifikátor 
igazságügyi minisztériumi helyettes-államtitkári munkájában idővel csalódva 
lett a Magyar Jogász Egylet első elnöke 1880. május 9-én, és ebben a minősé
gében 18 éven át működött. (Valójában az Egylet alakuló közgyűlésén 1879. 
március 27-én Majláth Györgyöt választották meg elnöknek, de ő országbírói 
elfoglaltsága és egészségi állapota miatt nem vállalta a megbízatást). Az ő tekin
télye és szervezőkészsége még a magánjogászokat is nagyban segítette. 1888- 
ban ő hozta olyan helyzetbe például a fiatal DellAdami Rezsőt, hogy „A nem
zetközi magánjog haladásáról" tarthatott előadást a Magyar Jogász Egyletben. 
A másik jelentős fejlődési ugrópontot pedig az jelentette, hogy Magyarország 
az Osztrák-Magyar Monarchia részeként 1893. szeptember 12-én alapító tagja 
volt a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciának. Erről a tekintélyteremtő 
tényről nemzetközi konferenciákon gyakran megemlékeznek. Felejthetetlen 
számomra, hogy a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia centenáriumi 
ünnepségén 1993-ban a magyar igazságügyi minisztérium részéről egy idő
sebb kedves kollegámmal, lsépy Tamás akkori politikai államtitkárral vehettem 
részt a holland fővárosban. Az ünnepi alkalomkor a királynőre várva a díszte
rem utolsó sorában ültünk le. Nagyrészt azért, mert tudtam, hogy kollegám 
a protokolláris eseményeken szeret bóbiskolni. A rendezők azonban az első 
sorban számunkra fenntartott két szabad székre tessékeltek minket, mondván, 
hogy annak idején Ferenc József is ott ült a konferencia megnyitóján.

Ezen fontos fejlemények hatásai a pécsi jogi kar újraindulásakor már akár ér
ződhettek is. Kérdés persze, hogy a nemzetköziesedésből és modernizációból 
mennyit érzett, érzékelhetett az 1923-ban Pécsett tanítani kezdő 11 profes
szor: Pázmány Zoltán (római jog), Kérészy Zoltán (jogtörténet), Késmárky Ist
ván (egyházjog), Schaurek Rafael (magánjog), Bozóky Géza (kereskedelmi jog), 
Irk Albert (büntetőjog), Falcsik Dezső (közjog és közigazgatási jog), Faluhelyi 
Ferenc (jogbölcselet, nemzetközi jog), Mihálffy Ernő (közgazdaságtan), Vas-
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váry Ferenc (statisztika) és Vinkler János (polgári peres és peren kívüli eljárás). 
Az 1923/24. tanévben 3 úgynevezett segédtudományt is tanítottak a pécsi jogi 
karon: „államszámviteltant" (heti 5 óra), valamint törvényszéki orvostant (heti 2 
óra) és „a nemi betegségek, elterjedésük és az ellenük való védekezés" elneve
zésű tárgyat, utóbbit Beck Soma orvosprofesszor előadásában (heti 1 óra).

A Pécsre költöző professzorok megfelelő lakásokat (180-230 m2) kaptak a vá
rostól, jóllehet oly mértékű szervezett lakásépítés nem előzte meg a pécsi jogi 
kar működésének indulását, mint néhány évtizeddel korábban a korabeli ka
tonatisztképzésben fontos szerepet betöltő úgynevezett „hadapród" iskola ka
tonatiszt tanárainak Pécsre érkezését.2 A professzorok magánkönyvtáraikat és 
a tanszéki könyvtárakat egyaránt kényelmesen használhatták a nagy egyetemi 
könyvtár mellett. Az oktatás és a kutatás természetes segítői voltak a szakköny
vek és a folyóiratok. Az Egyetemi Könyvtár állománya mellett a Kar szeminá
riumi könyvtárai és a tanári kézikönyvtár polcain található művek jelentették 
akkor a tudományos infrastruktúrát. A háború előtt az egyes szemináriumok 
néhány ezres könyvállománya mellett irigylésre méltó az oktatói kézikönyvtár 
mintegy 1200 kötete és 31 szakfolyóirata. Az Újvidéki egyetem könyvállomá
nya 1941-ben Pécsre került, ezt példásan megőrizték, és 1945 után hiányta
lanul visszaszolgáltatták. Az évtizedek folyamán a könyvek gyakorta kerültek 
átcsoportosításra, rekatalogizálásra. Az 1996-os akkreditáció idején a tanszé
keken kerekítve 71.000 kötet volt, az olvasóteremben 9.000, az előfizetett fo
lyóiratok száma 223. A kilencvenes évek állománygyarapítását pályázati pén
zek elnyerése (elsősorban TEMPUS, FEFA, Soros) tette lehetővé. A tudományos 
és oktatási munka nélkülözhetetlen elemeivé váltak napjainkra az informatikai 
eszközök. Az 1990-es végén a kar mindössze 5 komputerrel rendelkezett, az 
akkreditáció idején, 1996-ban a számítógépek száma már 76 volt.

Kiváló pedagógusok, igazi iskolamesterek voltak a hajdani pécsi jogászprofes
szorok között. Ki kell emelni ilyen szempontból Kauser Lipótot, Óriás Nándort

2 A Pécsi Magyar Királyi Honvéd Hadapródiskola átadása 1898. augusztus 27-én volt.
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és Benedek Ferencet. Kauser meleg baráti hangulatot tudott teremteni hallga
tói számára. Az iskolája nem kutató, hanem oktató iskola volt. Gyakran hívta 
kávézni és baráti beszélgetésre tanítványait a feleségével lakott egyszobás la
kásba, a Kar épületével szembeni régi Mór Kollégiumba.

Óriás Nándor szintén nagyon jó pedagógus és lenyűgöző előadó volt. Az ő is
kolája is tanító, oktató jellegű volt. Magam is emlékszem több kiváló előadásá
ra, olyanokra is, amelyeket 100 éves kora fölött tartott. Az egyik ilyen előadása 
különösen megsemmisítő erejű volt. Az ő 103. születésnapját Benedek Ferenc 
professzor szervezésében ünneplő nagyszámú hallgatóság előtt - utóbb kide
rült - nagyszerű színészi erényeket csillogtatva eljátszotta, hogy már vészesen 
feledékeny, alkalmatlan az efféle nagy előadások tartására. A római jog tovább
éléséről és oktatásáról szóló, papír nélkül elmondott, roppant érdekes előadá
sa gondolatmenetében valóban volt négy-öt olyan pont, ahol megemlítette, 
hogy kiment a fejéből, hogy mi is következik, hogyan kellene folytatni. Ehhez 
képest a hallgatóság számára hangulatilag és intellektuálisan megsemmisítő 
erejű volt, hogy Óriás professzor előadásának utolsó mondatával, mondataival 
ismét felvette és egybekapcsolva elvarrta a korábban látszólag abbahagyott 
gondolatszálakat. Nem akart ő hallgatóinak rosszat, de mégis ijesztő kemény
séggel mutatta meg szellemi fölényét a megjelentekkel szemben.

Voltak és vannak professzorok, akik iskolájukkal szűkebb szakterületükön 
túl is hatni képesek. A római jogász Benedek Ferenc professzornak például 
több ismert polgári jogász is hálával tartozik, hogy érdeklődésüket felkeltette 
a tudományos tevékenység iránt (Sólyom László, Takáts Péter, Kecskés Lász
ló). Néhány kiválasztott diákkörösével délutánonként a római jogi tanszéken 
rendszeresen, szinte életmódszerűen foglalkozott. Nagy tüzet tudott adni a 
kutatómunkához. Hihetetlen élmény volt a néhány hónapja vagy éve még 
rettegett professzort emberként, szinte barátként megismerni. Főleg arra bíz
tatott, hogy az 1960-as, 1970-es években a magyar civiljogi jogtudományban
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szerinte túlzásba vitt "jogpolitizálás" helyett ki kell alakítani az igényes dogma
tikai szemléletet.

Óriás Nándor és Benedek Ferenc professzorok vállaira épül a pécsi civilsztikai 
kultúra. Az ő idejükben a római jog pécsi oktatása sokkal erőteljesebb volt, 
mint a többi civilisztikai tárgyé. Ez a helyzet akkor kezdett változni, amikor a 
polgári eljárási jogot oktató és több alkalommal egyben a Polgári Jogi Tan
széket, illetve a Civilisztikai Tudományok Tanszékét is vezető Farkas József 
az 1970-es években Pécsre került, majd pedig azzal változott meg, hogy az 
1980-as évektől meghatározó szerephez jutott a polgári jog pécsi oktatásában 
a Benedek Ferencet egykori tanáraként tudó és szakmai tekintélyét magasra 
tevő, azt feltétlenül elfogadó akkor fiatal polgári jogász generáció (Fabó Tibor, 
Kecskés László, Lábady Tamás és Nochta Tibor).3

Saját megfigyelésem is, hogy a pedagógus és így a jogtanár is a tanév időtar
tama alatt általában jobb szellemi állapotban van, mint nyáron, amikor nem 
tanít. A jogtanári lét bizonyos fokig erősítheti a tudományos képességeket. A 
pécsi jogtanárok általában nem voltak „szelvény-jogászok". (Szászy Schwarz 
Gusztávtól származik a kifejezés). Többen közülük kifejezetten sokoldalúak 
voltak. A közjogász Ereky István egyértelműen jogi polihisztor volt, Kérészy 
Zoltán jogtörténész létére jogbölcseletet is tanított. Vasváry Ferenc statisztikus 
létére és Faluhelyi Ferenc nemzetközi jogász létére alkotmányjogot is, Irk Al
bert és Losonczy István büntetőjogász létükrejogbölcseletet is oktattak. Falcsik 
Dezső közigazgatási jogász létére kereskedelmi és váltójogot is, Benedek Fe
renc római jogász létére polgári jogot, sőt fiatal korában néhány évig politikai 
gazdaságtant is tanított. Flachbart Ernó nemzetközi közjog mellett nemzetközi 
magánjogot is oktatott, illetve kutatott. Rudolf Lóránt a polgári jogon kívül 
kereskedelmi jogot, munkajogot és szövetkezeti jogot is tanított. Ádám Antal

3 A pécsi civilisztika kutatásának és oktatásának alakulása értelmezhetetlen két római jogász 
professzor, Óriás Nándor és Benedek Ferenc munkásságának részletes elemzése nélkül. 
Jelen tanulmány szerzője terjedelmi okokból most -  egyelőre - mégis kényszerül ezt a 
lehetetlen helyzetet felvállalni.
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professzor pedig a hajdani szűkebb értelemben vett államjogi kutatásai mel
lett sokakat meglepve ma már egyházjogi és filozófiai kutatásokat is folytat.

A hajdani pécsi jogászprofesszorok többnyire polgári származásúak voltak, hi
vatalnok, jogász családok sarjai. Schaurek Rafael és Bozóki Géza édesapja jog
tanár volt. A II. világháború előtt, de aztán később is, úgy az 1970-es évekig a 
jogtudományi munkának még nem volt termelés jellege. A régiek inkább eset 
jogászok voltak. A kodifikáció számukra még nem volt igazi megrendelő. Sch- 
wartz Gusztáv 1910-ben azt írta, hogy a magyar jogi kutató műhelyek jobbára 
„másoló irodák". A pécsi civiljogász professzorok többnyire nem kutató zsenik, 
inkább megbízható tudású, kedves iskolamesterek voltak.

A század első felének tradicionális jogi oktatása a professzorokra épült. Ajogi 
kari tanszékek szemben az orvoskariakkal, jobbára egyszemélyes tanszékek vol
tak. A professzoroknak nem volt asszisztenciájuk. A korabeli statisztikák szerint 
az 1923/24-es tanévben a 12 fős tantestületben 11 professzort és egy lektort 
találunk. A professzorok száma 11 -12 fő volt a későbbi, a második világháború 
előtti időszakban is. Az 1936/37-es tanévben a 22 fős tanári személyzethez 11 
professzor és 7 magántanár, 4 lektor, illetve előadó tartozott. A II. világháború 
után következő években az oktató állomány átstrukturálódott, a professzorok 
mellé docensek, adjunktusok, illetve tanársegédek kerültek, és az úgynevezett 
ideológiai tárgyak oktatói gárdája különösen felduzzadt, nem utolsósorban 
azért is, mert e tárgyak oktatói más karokat és felsőoktatási intézményeket is 
kiszolgáltak. Ennek megfelelően 1960-ban a szakmai személyzet 11 professzor, 
2 docens, illetve 9 adjunktus és tanársegéd volt. 1975-ben 12 professzor, 3 
docens, illetve 12 adjunktus és tanársegéd, 1980-ban 7 professzor, 9 docens, 
illetve 20 adjunktus és tanársegéd dolgozott a karon. 1991-ben 4 professzor, 
13 docens, 21 adjunktus és tanársegéd oktatta a szakmai tárgyakat. 1998 köze
pén a megnövekedett feladatokat 59 főállású, 11 részfoglalkozású oktató és 2 
professzor emeritus látta el. Összességében a pécsi jogászképzésben külön
böző formákban az 1998/99-es tanév elején 13 professzor és 9 docens vett
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részt. 2002 szeptemberében a kar oktató személyzete 82 teljes foglalkozású, 
illetve 10 részmunkaidős kollégából, kolléganőből állt. A 11 professzor mellett 
17 docens, 52 adjunktus és tanársegéd vett részt a tudományos és az oktatási 
tevékenységben, és a kar képzési tevékenységét főmunkatársak, munkatársak 
és nyelvtanárok egészítették ki.4

Ami pedig a pécsi joghallgatók számának alakulását illeti, megállapítható, hogy 
a történelem „logikája" ezen az adatsoron is nyomot hagyott. Az 1923/24-es 
tanév első félévére 333, a második félévére 291 fő iratkozott be, az ezt követő 
években a legnagyobb létszámmal az 1934/35-ös évben találkozunk (az I. sze
meszterben 971, a II. szemeszterben 892). Az 1950-es években a kar oktatói
nak valóságos toborzó hadjáratokat kellett folytatniuk annak érdekében, hogy 
a fiatalok érdeklődését felkeltsék a jogi tanulmányok iránt, a jogászi szakma 
időközbeni politikai okok által előidézett tekintélyvesztése ellenére. Ebben 
az időben ugyanakkor úgynevezett szakérettségis hallgatók is bekerülhettek 
a Karra. A későbbiek során 1960-ban a karnak 856 hallgatója volt (ebből 620 
nappali), 1980-ban 932 fő, ebből 370 nappali, majd változtak az arányok és 
növekedett a létszám. 1990-ben már 1019 fő folytatott a karon jogi tanulmá
nyokat (ebből 620 nappali). 2001 októberében az egyetemi szintű alapképzés
ben 1410 nappali, 2013 levelező hallgató folytatta tanulmányait.5

Több alkalommal fenyegetően körvonalazódott a pécsi jogi kar megszünteté
sére irányuló kormányzati szándék a XX. század közepén. E veszélyhelyzeten 
az javított sokat, hogy a pécsi jogi felsőoktatás 600 éves működését ünneplő 
jubileumi konferenciát 1967-ben nagyon színvonalasan és látványosan (mes
szire hallatszó módon) sikerült megrendezni.

4 Kajtár István: A pécsi Állam- ésjogtudományi Kar története (1923-2002). In: Ajogászképzés 
múltja, jelene és jövője (szerk.: Takács Péter). ELTE Állam- ésjogtudományi Kar, Budapest 
2003. 228. o.

5 Kajtár István: i. m. 229. o.
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A professzori státusz elérésének a feltételei hullámzóan alakultak. Volt, hogy 
szükséges volt a professzorsághoz az MTA doktora fokozat, volt, hogy nem. 
Korszakonként és személyenként változott a követelményrendszer, és az is 
változatos képet mutat, hogy ki mennyire volt igyekvő a tudományos fokoza
tok elnyerése terén. Rekordnak számított, hogy Losonczy István 1940-ben, 32 
évesen lett egyetemi tanár, vagy, hogy Ádám Antal 1958-ban, 28 éves korában 
lett kandidátus. Ő volt akkor az ország második legfiatalabb kandidátusa. Ezzel 
szemben Kauser Lipót 1959-ben 77 évesen védte meg „Az alanyi jog funkcio
nális elmélete" című kandidátusi értekezését.

Az 1960-70-es években a kormányzatilag finanszírozott központi kutatá
si programok a jogtudományi tevékenység számára is teremtettek bizonyos 
lehetőségeket. Látványos volt a szocialista vállalat kutatási főirány és a köz- 
igazgatás korszerűsítése kutatási főirány. Ennek a korszaknak volt a műfaja „a 
kutatási zárójelentés". A pécsi jogi kari tanszékek az említett központi kuta
tási programokhoz próbáltak kapcsolódni. A korabeli államigazgatási jogi és 
polgári jogi tanszékek viszonylag könnyen kapcsolódhattak ezekhez a kutatási 
programokhoz. Kiemelésre érdemes, hogy Csizmadia Andor professzor az al
katából és habitusából nem feltétlenül következő jó menedzser szemlélettel 
még a jogtörténészeket is rá tudta kapcsolni a közigazgatás korszerűsítése ku
tatási programra.

A magyar jogtörténeti kutatásoknak régóta, hosszú időn keresztül közjog
történeti irányultsága volt. Ez alól látványos kivételnek lehetett tekinteni a 
dicsőséges sorsú hajdani pécsi jogtanárt, Degrée Alajost, aki színvonalas ma
gánjogtörténeti kutatásokat folytatott. Örömteli jelenség, hogy karunk fiatal 
jogtörténészei közül ma már vannak követői Degrée Alajosnak, egyre többen 
érdeklődnek a magánjog története iránt is.

Bihari Ottónak és Száméi Lajosnak korabeli politikai és államigazgatásai kap
csolataik révén már volt lehetősége arra, hogy közjogi jogszabályok előkészí
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tésében érdemben részt vegyenek, és ebbe a tevékenységbe tanszéki kollegá
ikat is bevonják. Az 1950-től Pécsett tanító Száméi professzor sokat emlegette, 
hogy ő készítette elő a belügyminisztériumban azt a jogszabályt, amely betil
totta a nyilvánosházakat Magyarországon.

Földvári Józsefnek az 1978. évi Btk. előkészítésében volt kimagasló szerepe or
szággyűlési képviselőként, az igazgatási bizottság jelölése alapján ő volt a ter
vezet előadója az Országgyűlés plenáris ülésén. Az 1978. évi Btk. kodifikációja 
sikertörténet volt, különösen, ha összehasonlítjuk azt az - azzal szinte párhu
zamosan előkészített - 1977. évi Ptk. módosítás kodifikálásának huzavonákkal 
teli folyamatával. (Ebben az IM és az MTA Jogtudományi Intézetének korabeli 
ellentétei domináltak.)

Több évtizedes joggyakorlati munkát követően lett egyetemi tanár két, széles
körűen ismert eljárási jogász. Az egyikük, Kocsis Mihály az 1950-es években 
kari vezetőként, dékánként az egyetem „fura ura" lett. Többek között ő távo
lította el a pécsi jogi karról harmadéves korában a világhírű civilistává, majd 
miniszterré, később pedig magyar köztársasági elnökké is lett Mádl Ferencet. 
Dékánként gyakran minősített másokat osztályárulónak, de az eljárási jogi 
vizsgákon általában jószívű volt hallgatóival. Polgári eljárási jogot és büntető 
eljárási jogot egyaránt tanított. Ezeket, ezek sok száz oldalas anyagát tansegéd
letként néhány oldalon, kérdés-felelet formában összesűrítette. A tanúról ér
deklődő kérdésre pl. pusztán ennyi volt a silabusz szerinti helyes válasz: „min
den tanú hazudik". Ez a válasz már jelest ért, kivéve, ha a következő kérdésre a 
hallgató válasza nem volt nemleges. Kocsis Mihály ugyanis ilyen esetekben a 
következőt szokta mondani: „Okos beszéd, bölcs beszéd, fiam, biztosan dom
bóvári vagy." Ó ugyanis dombóvári volt. Illyés Gyula is írt róla a Puszták nép
ében, eszes gyereknek tartva őt. A Mádl Ferencet követő magyar köztársasági 
elnök, Sólyom László pécsi egyetemi tanulmányai sem voltak zavartalanok. Ő 
az 1960-as években a polgári jogi államvizsgáján kapott méltatlan elbírálást. 
Utána nyomban Budapestre költözött. Az MTA Állam- és Jogtudományi Inté
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zetében és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén lett 
nemzetközileg is elismert polgári jogi kutató és oktató. Újabban - különösen, 
hogy az első ciklusban az Alkotmánybíróság elnöke volt - szerényen inkább 
alkotmányjogásznak nevezi magát. A régi polgári jogászok ezt azonban nem 
veszik komolyan.

A másik jelentős joggyakorlati, mégpedig ügyészi tapasztalattal a jogi karra 
került vérbeli pedagógus Vargha László professzor volt. Tekintélyes büntetőel
járás-jogászi karrierje mellett írásszakértőként is nemzetközi hírnevet szerzett. 
Még a korabeli híres Lübcke-perben is közreműködött írásszakértőként. Kö
vetkezetes szigora ellenére évtizedeken keresztül ajoghallgatók tanár-kedven
ce volt, embersége, kedves személyisége, imponáló szakmai felkészültsége és 
sajátosan fanyar humora miatt.

Sokat tett a jogi kar fejlesztéséért az állam- és jogelmélet professzoraként a 
jog lényegét kutató Szotáczky Mihály. Több alkalommal működött dékánként, 
előbb az 1970-es évek elején a Kar harmadik emeletét húzatta fel, majd pedig 
az 1980-as években a Kar által használt PEAC-sporttelepet bővítette, füvesí
tette.

A jogtudományi teljesítmény csak részben tehetségfüggő, nagyobb részt ta
lán inkább életmód kérdése. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy a vidéki pro
fesszorok életkörülményei segítik vagy gátolják tudományos karrierjüket. Az 
kétségtelen, hogy a vidékiséggel sok időt meg lehet takarítani. A vidékiségnek 
ugyanakkor hátrányai is vannak, különösen egy túlzottan centralizált ország 
esetében. A centrummal való kapcsolattartás sok időt és energiát emészt fel. 
A legutóbbi évtizedig, az internet széleskörű elterjedéséig, ha valaki igényesen 
akart dolgozni, a jogi szakkönyvtárakba, a tudományos ülésekre rendszeresen 
Budapestre kellett utaznia. A hajnali vonatra hetente többször is felkapaszkodó 
és az Országgyűlési Könyvtárba délelőtt 10 óra körül fáradtan, álmosan meg
érkező vidéki kutató természetesen kevésbé tud hatékonyan dolgozni, olvasni,

30



Kecskés László
A civilisztika kutatásának és oktatásának alakulása a pécsi jogi karon

írni, mint mondjuk a vele a könyvtárba egyidőben frissen, kipihenten belépő 
budapesti kollégája. A Pécs és Budapest közötti kétszáz kilométeres távolságot 
fordítottan élték át a „lejáró" professzorok. Földes Iván, Pap Tibor, Száméi Lajos 
a fővárosból járt le tanítani Pécsre hetente 2-3 napra. Pécsett is volt lakásuk, 
de az kimondottan érdekes színfolt volt a Kar életében, hogy Száméi Lajos mi
után eladta az Építők úti pécsi lakását Földes Ivánnak, csaknem két évtizeden 
keresztül a hajdani államigazgatási tanszéken lakott, ha Pécsett volt. A vonaton 
folytatott kedélyes beszélgetéseiket gyakran emlegették a „lejáró" professzorok 
pécsi kollégáiknak.

Az akadémiai tagság elérése általában túl magas küszöböt jelentett a vidéki 
jogász professzoroknak.6 A II. világháború előtt Pécsről Abay Neubauer Gyu
la, Ereky István, Holub József, Irk Albert, Molnár Kálmán és Vinkler János lett 
akadémikus. A II. világháború óta pedig Pécsről ez Bihari Ottónak, Herczegh 
Gézának és Körinek Lászlónak sikerült.

Ereky István 1940-ben Szegedről került Pécsre. 5000 oldalas az életműve, igazi 
jogi polihisztor volt. Szakterülete elsősorban a közigazgatási jog és a pénzügyi 
jog, de folytatott kutatásokat a jogtörténet, ajogbölcselet, a statisztika, a szo
ciológia, a magánjog és az alkotmányjog számos területén is. A jogtörténész 
Holub József 1908-ban bölcsész, 1920-ban jogi diplomát szerzett, 1923-ban 
pedig az MTA rendes tagja. A büntetőjogász Irk Albert 1936-ban az MTA leve
lező tagja lett, 1949-ben visszaminősítették, majd 1952-ben kandidátusi foko
zatot szerzett. A polgári eljárásjogász Vinkler Jánost az MTA levelező tagjának 
választották 1928-ban, 1949-ben visszaminősítették. A közgazdaságtan, a gaz
daságtörténet, a világgazdaságtan, a statisztika, a határhaszon-elmélet terén 
egyaránt dolgozó Abay Neubauer Gyula 1939-ben lett az MTA levelező tagja, 
1949-ben ezt tanácskozó tagsággá minősítették vissza, 1958-ban pedig tény
legesen kizárták. A közjogász Molnár Kálmán 1942-ben lett az MTA levelező

6 Farkas József és Száméi Lajos esetében kifejezetten érezhető volt az emiatti keserű 
csalódottság.
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tagja, 1949-ben őt is visszaminősítették. Az alkotmányjogász Bihari Ottó 1973- 
ban lett az MTA levelező tagja, 1979-ban az MTA rendes tagja, kutatási terü
lete az államhatalom gyakorlása, összehasonlító államjog volt. A nemzetközi 
közjogász Herczegh Géza 1985-ben az MTA levelező tagja, 1990-ban az MTA 
rendes tagja lett, 1967-1990 között tanított Pécsett. Kutatási területe főként a 
humanitárius nemzetközi jog, a nemzetközi jog szociológiai alapjai. A statisz
tikusként indult, később kriminológussá lett Körinek László 2007-ben lett az 
MTA levelező tagja.

A pécsi közjogi tanszékeknek és a büntető anyagi jogi tanszéknek évtizedeken 
keresztül nagy súlyuk volt a magyar jogi tudományos életben. Ez hosszabb 
időn keresztül nem volt elmondható a polgári jogi tanszékről. Valódi polgári 
jogi tudományos kutató iskola sokáig nem alakult ki Pécsett.

Dicséretes volt a civilisztika területén az 1972-ben Pécsre került Farkas józsef 
igyekezete. Ó azonban rajta kívül álló okokból csak addigjutott, hogy néhány 
fiatal pécsi kutató számára lehetőséget biztosított az Eörsi iskolába való beju
tásra. A Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudományi Intézetében 
Eörsi Gyula mellett, illetve többnyire helyette a későbbi akadémikus profes
szor Harmathy Attila foglalkozott önzetlen odaadással, nagy szakértelemmel 
a szinte heti rendszerességgel hozzá utazó fiatal pécsi kutatókkal (Takáts Péter, 
Kecskés László). Szeretetet leplező kemény szigorral nevelte őket a tudomá
nyos munka iránti alázatra. Az 1980-as évek közepéig a civilisztikai területen az 
MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének volt meghatározó szerepe az egye
temek jogi karaival szemben. Később ez a helyzet az intézet akkori vezetői, 
Szabó Imre, Kovács István és Eörsi Gyula egészségromlásával összefüggésben 
megváltozott. A civilisztika művelésének magyarországi központja ezután egy
értelműen a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karának Polgári Jogi Tanszéke, illetve Nemzetközi Magánjogi Tanszéke 
lett. Az előbbit Vékás Lajos professzor, az utóbbit pedig Mádl Ferenc profes
szor vezette hosszú időn keresztül.
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A jogász egyetemi oktatók számára nyilvánvaló, hogy pusztán oktatásból nem 
lehet megélni. A monográfiák írása nem jövedelmező. Tankönyvekkel lehet 
keresni, hiszen az oktatók vizsgáztatási hatalmán keresztül a tankönyveknek 
biztos piaca van - azok minőségétől függetlenül. A könyvkiadók gyakran ki
zsákmányolják a szerzőket. A legutóbbi időben alakult csak úgy, hogy hajlan
dók már „royalty" elemet is beépíteni a szerzői díjba. A szerzői és kiadói érde
keket újabban jelentősen sérti az alvilági módszerekkel is támogatott illegális 
könyvmásolási tevékenység.

A gyakorlott jogi szakértőknek, különösen a professzoroknak nagy a felelős
ségük a fiatalabb kollegák publikációival kapcsolatban. Manapság túlságosan 
sok tudományos értekezésnek nem tekinthető könyv jelenik meg. A könyvek 
jelentős része újabban csak kívülről látszik könyvnek, jogtudományi jelentősé
ge, értéke viszont nincs. Kérdéses, hogy a magyar egyetemek képesek-e meg
felelni a tudományos minősítésben rájuk háruló feladatoknak. Több irányból is 
hallható tapasztalat, hogy Magyarországon a PhD nem lett valódi tudományos 
minősítési fokozat, hanem az elérése érdekében folytatott képzési eljárások 
inkább a munkanélküliséggel szembeni küzdelem sajátos eszközének tekint
hetők.

Örömteli jelenség, hogy az utóbbi időben néhány korábban pusztán habilitá- 
cióval professzori kinevezést szerzett kollegánk megpróbálkozott azzal, hogy 
akadémiai doktori fokozatot szerezzen.

A piacra termelő jogtudományi kutatás ma már csapatmunka. Elméleti, el
mélettörténeti kérdésekkel lehet individuálisan is foglalkozni. A tételes jog és 
joggyakorlat európai és nemzetközi összehasonlító jogi vonatkozásait is szem 
előtt tartó, praktikus igényeket (kodifikációs vagy esetjogi) kielégíteni igyekvő 
kutatások viszont felkészült szakemberek csapatszerú együttműködését igény
lik. Az 1970-es évek elejétől közjogi vonalon Ivancsics Imre vezetésével, pol
gári jogi vonalon pedig Farkas József vezetésével olyan roppant hatékonyan
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dolgozó kutatócsoportok működtek, amelyek úgynevezett „KK megbízások", 
azaz költségvetésen kívüli megbízások keretében konkrét gyakorlati problé
mák megoldására vállalkoztak alkalmazott kutatások színvonalas elvégzésével. 
Farkas József a korabeli nehézipari minisztérium, a bányaügy, az olaj és gázipar 
vezetőivel való kiváló személyes kapcsolatait hasznosította a tanszéke és a Kar 
javára is.

Az 1990. évi politikai rendszerváltozást követően pécsi jogtanárok szerepet 
kaptak az újjászerveződő jogélet és jogalkotás irányításában. Közülük hárman 
hosszabb-rövidebb ideig magas szintű kormányzati munkát végeztek. Kecs
kés László az Igazságügyi Minisztériumban (1990-1995), Körinek László a Bel
ügyminisztériumban (1990-93) volt helyettes államtitkár, Kiss György pedig a 
Munkaügyi Minisztériumban főosztályvezető (1994-1998). Emberpróbáló ne
héz időszakban és körülmények között (2005-2007) volt igazságügy-miniszter 
Petrétei József pécsi alkotmányjogász. Ki kell emelni, hogy minisztersége alatt 
mindig támogatóan viszonyult pécsi jogi kari kollégáihoz és a pécsi jogi karral 
összefüggő programokhoz.

A Pécsről származó alkotmánybírák száma 6 (Sólyom László, Ádám Antal, 
Herczegh Géza, Lábady Tamás, Bagi István, Kiss László).
Herczegh Géza professzor 1993-tól 2002-ig egy teljes bírói cikluson keresztül 
bírája volt az ENSZ Hágai Nemzetközi Bíróságának. Abszolút értelemben az 
övé volt a legnagyobb szakmai karriersiker a pécsi jogi karral összefüggésben.

Három országos jogi szaklapnak már évek óta Pécsett folyik a szerkesztése 
(Belügyi Szemle, Európai Jog, Európai Bírósági ítéletek), kettőnek pedig újab
ban (Infokommunikáció és jog, Közjogi Szemle). AJura, bár kari kiadvány, egy
re nagyobb országos figyelmet vonz. A PhD Tanulmányok kiadvány-sorozat 
kötetei a pécsi jogi karhoz kötődő fiatal kutatóknak biztosítanak publikációs 
lehetőséget.
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A pécsi jogi kart érintő nemzetközi tudományos együttműködés értékes korai 
eleme a római jogász Pázmány Zoltán és a világhírű német-amerikai nemzet
közi magánjogász Ernst Rabéi között az 1920-30-as években hosszú időn ke
resztül folytatott papirológiai tárgyú levelezés. Ennek anyagai egyelőre sajnos 
még nem kerültek elő. A levelezés tényéről Rabéi híres tanítványa, Gerhard 
Kegel - akit Rabéi annak idején néhány évre Pázmány Zoltánhoz Pécsre akart 
küldeni tanársegédnek - tájékoztatta Vékás Lajos akadémikust, aki e sorok író
ját kérte a hajdani levelezés anyagának felkutatására.

Évtizedeken keresztül erősen az országhatárok közé szorultak a pécsi jogta
nárok. Pécsről sokkal nehezebb volt külföldi ösztöndíjakhoz jutni, mint Buda
pestről. Nemzetközi szervezetek munkájához csak két pécsi nemzetközi jogász 
tudott kapcsolódni. Herczegh Géza professzornak rendszeresen voltak tudo
mányos feladati az ENSZ-szel kapcsolatban, Bruhács János professzor pedig 
már adjunktus korától részt vállalt különböző, a Dunával, valamint más nem
zetközi folyókkal is összefüggő nemzetközi bizottságok munkáiban.

A Kar nemzetközi kapcsolatai a XX. század utolsó harmadában intézményesül
tek. Ezek elsősorban osztrák-német egyetemekkel (Bécs, Graz, Bayreuth, Mar- 
burg) épültek ki, de a kapcsolatok Krakkóval, Pozsonnyal és Eszékkel is szorossá 
váltak. Kimondottan családias jellegűek voltak ezek a kapcsolatok. Az együtt
működések keretében a szakmai kutatási látogatások mellett vendégelőadá
sokra, konferenciákra, továbbá jeles külföldi professzorok pécsi honoris causa 
doktorrá avatására is sor került. Az 1990-es években a rendszerváltozás után a 
kapcsolatok egész Európára való nyitottságának fontos eleme volt a TEMPUS 
pályázatokban való részvétel, ennek sikeres szervezésében, koordinálásában 
és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepe volt Horváth Zsuzsanna docens 
asszonynak. Hallgatóinknak új lehetőségeket adott az ERASMUS program kül
földi részképzések formájában. Az európai tudományok infrastruktúráját ala
pozta meg az 1996-ban, több intézménnyel közösen megteremtett Európa 
Központ. A Karon Európai Dokumentációs Központ is működik.

35



85 ÉVE PÉCSETT

A rendszerváltozás következtében a szervezett tudományos továbbképzés le
bonyolítása is a Kar feladata lett. A PhD program „A magyar jogrendszer meg
újítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében" címet viseli, vezetője 
a közjogász professzor Kiss László alkotmánybíró. Sajnálatos, hogy az egyes 
jogági jogtudományi szakterületeken a Karon belül egyenetlenek a követel
mények. Kritikusan kell szólni arról is, hogy a pécsi kar oktatóinak az utóbbi 
években a kutatási pályázatokban alig van sikeres részvétele. Elismerést jelent 
ugyanakkor, hogy már több ciklus óta pécsi professzort választottak az MTA 
Állam- és Jogtudományi Bizottsága elnökévé. Körinek László kriminológus 
2005-től, Kecskés László civilista pedig 2007-től elnöke ennek a Bizottságnak. 
Korábban mindketten hosszabb időn keresztül alelnökök voltak.

A polgári jog oktatása a pécsi jogi karon többféle szervezeti formában történt. 
Többnyire polgári jogi, illetve magánjogi tanszéknek nevezték a tárgyat oktató 
szervezeti egységet, de előfordult az is, hogy a polgári eljárási joggal együtt egy 
tanszéken tanítottak polgári jogot Pécsett. A polgári jog anyagának bizonyos 
tematikai egységei az időnként működő kereskedelmi jogi, illetve kereskedel
mi- és váltójogi tanszék programjában is helyet kaptak. Az is előfordult, hogy 
a polgári jog mellett más, kisebb tantárgyakat is oktató szervezeti egységet 
civilisztikai tanszéknek, illetve civilisztikai tudományok tanszékének nevezték. 
Néhány éven át az 1960-as években, némileg furcsa módon, nyilvánvalóan 
személyi okokból a „Polgári Jog I." és a „Polgári Jog II." tanszékek között oszlott 
meg az oktatási feladat.

A tanszékek és a tantárgyak tagozódása a civilisztika területein helyenként a 
jogfejlődés irányaival ellentétesen alakult. A tanszéki tagozódást többnyire 
konkrét személyes érdekek határozták meg, a valódi tudományos szempontok 
másodlagosak maradtak.

A civilisztikai tárgyak közül a nemzetközi magánjogot megkésetten kezdték 
tanítani Pécsett. Az 1960-as években Kreskay Ferenc, a pesti Marx Károly Köz
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gazdaságtudományi Egyetem oktatója volt a tárgy első pécsi előadója. Később 
az 1970-es években a családjogot oktató Csiky Ottó, a Legfelsőbb Bíróság ak
kori elnökhelyettese tartott nemzetközi magánjogból speciális kollégiumot. 
1982-től Takáts Péter, 1984-től pedig Kecskés László tanította és tanítja a nem
zetközi magánjogot féléves tárgyként. Magyarországon először Pécsett lett ez 
a tárgy államvizsgatárgy az európajoggal közösen az 1990-es évek közepétől.

A két világháború közötti időszaknak az volt a jellemzője, hogy a jogi tanszé
kek lényegében „egyszemélyesek" voltak. A professzor mellett a kis létszámú 
asszisztencia gyakran cserélődött. Ennek az időszaknak S c h a u r e k  R á fa e l volt a 
kiemelkedő jelentőségű pécsi jogtanára. 1922-ben nevezték ki nyilvános ren
des tanárrá az akkor átmenetileg még Budapesten működött pécsi egyetem 
magyar és osztrák magánjogi tanszékére. 1950-ben bekövetkezett nyugdí
jazásáig több jogászgenerációt tanított igen színvonalasan és hangulatosan. 
Humanizmusa és lokálpatriotizmusa volt hallgatói szerint mintegy átsütött 
előadásain. Inkább tanár volt, jogirodalmi tevékenysége szórványos maradt, 
tanulmányai ügylettani, öröklési jogi és családjogi területekre estek. Kétszer 
volt dékán, 1942-43 között pedig az egyetem rektora.

Schaurek Bódog egyetemi magántanár, pécsi püspöki jogakadémiai nyilvános 
rendes tanár és Ocskay Antónia fia 1882. október 1 -jén született Pécsett. Isko
láit szülővárosában végezte, a cisztercita rend főgimnáziumában, 1900. június 
18-án érettségizett. Főiskolai tanulmányait a helyi jogakadémián kezdte, majd 
a kolozsvári Ferenc József tudományegyetemen fejezte be, ahol előbb (1905. 
április 8-án) államtudományi, majd (1909. május 15-én) jogtudományi doktori 
oklevelet szerzett.7
1906. február 17-én állt munkába: díjtalan közigazgatási gyakornokként kez
dett dolgozni, majd ügyészségi joggyakornok lett. 1908. október 12-én vár
megyei tiszteletbeli aljegyző, majd 3 év múlva aljegyző. E minőségében sokáig 
nem dolgozhatott, mert a püspök 1911. október 16-án a pécsi joglíceum nyil

7 Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. POTE, Pécs 1998.187. o.

37



85 ÉVE PÉCSETT

vános rendkívüli tanárává nevezte ki a magyar és osztrák magánjog, valamint 
a bányajog tanszékére. Tanulmányútja során rövid időre felkereste a londoni 
jogtudományi főiskolát (High Law-lnstitute), valamint a leipzigi egyetem jogi 
fakultását főleg összehasonlító jogtudományi stúdiumok végzésére. 1917-ben 
jelent meg „A hitbér" című nagyobb magánjogi tanulmánya. 1918. augusztus 
14-én lett a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a magyar magánjog ma
gántanára, október 25-én pedig a pécsi jogakadémia nyilvános rendes tanára.8 
A kormányzó 1922. augusztus 24-én az akkor egy tanéven keresztül ideiglene
sen a fővárosban működő Erzsébet Tudományegyetemre a magyar és osztrák 
magánjog egyetemi nyilvános rendes tanárává nevezte ki. Az egyetem Pécsre 
költözése után Schaurek professzor visszatért szülővárosába, amelynek köz
életében rendkívül aktívan vett részt. A pécsi katolikus kör elnöke volt. Sok 
társadalmi bizottság és egyesület munkájában vett részt. A jogtudományi kar 
dékánja volt az 1928/29-es és 1939/40-es tanévben. 1942/43-as tanévben az 
egyetem rektora volt. Székfoglaló beszédét "A gyermek magánjogi védelme" 
címmel tartotta.9

Schaurek Ráfael az egyetlen olyan pécsi professzor, akinek szakirodalmi mun
kássága kifejezetten szerénynek mondható publikálásra alkalmas szakterületei 
és mindannak ellenére, hogy németül, angolul, olaszul, franciául, szerbül, hor
vátul valamint latinul is jól beszélt. Igaz, sok előadása volt, legkevesebb heti 10 
óra (5-5 óra osztrák és magyar magánjogból). Jelentős tudományos munkái a 
következők: Magánjogi kodifikációnk (Pécs, 1929); Az akarat értékelése ma
gánjogi kodifikációnkban (Pécs, 1930); Frank Ignác tanítása a közös végrende
letről. Kir. Közjegyzők Közlönye, 1934; Glosszák a házassági törvényben. Pécsi 
Jogász, 1935; Az ismeretlen örökös. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint dr. jogta
nári működésének 40-ik évfordulójára. Budapest 1939; Magánjog (Egyetemi 
előadás) l-ll. Pécs, 1947. 1950. augusztus 1-én vonult nyugalomba. Schaurek 
professzor az Inczédy Dénes utca 6. sz. alatt lakott. 1960. október 3-án hunyt
8 Benke József: i. m. 187. o. és Ravasz János: Pécsi Tudományegyetem (1923-1950) IV. rész.

(Jog- és Államtudományi Kar). Kézirat. 540. o.
9 Benke József: i. m. 189. o.
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el Pécsett. Halálával egy művelt, tudománykedvelő és művészetpártoló, igazi 
pécsi lokálpatrióta emlékét hagyta az utókorra.10
Schaurek Ráfael szakirodalmi működése két területen mozgott. Az első ter
mészetesen tudományszakjának művelését öleli fel. Kiemelkedő A  hitbér" 
című magánjogi tanulmánya, amellyel egyetemi magántanári képesítését kér
te a pozsonyi egyetemtől, az egyedüli nagyobb lélegzetű munkája. A szerző a 
hitbér eredetét a különböző jogrendszerek összehasonlítása alapján igyekszik 
megmagyarázni. Dicséretes tőle, hogy nem vállalja a korabeli jogtörténészek 
azon nézetét, hogy a hitbér eredetileg az ősi magyar jognak önálló alkotása 
volt és csak a későbbi fejlődés folyamán germán hatásra változik meg tartalma 
lényegesen. A munka valódi erősségét azonban nem jogtörténeti, hanem a 
magánjogi fejtegetések alkotják. Külön ki kell emelni a műből a Werbőczy-féle 
hitbér-meghatározásnak azt a finom elemzését, amelyet a szerző a defloratio, 
a házassági tartozás és a hitvesi hűség, valamint a merces ob debitum címek 
alapján nyújt. Éles logikával magyarázza a Hármaskönyv idevágó rendelkezé
seit, behatóan ismerteti néhány régi és újabb jogtudósunk álláspontját. Vé
gül bírálat tárgyává teszi a legfőbb ítélőszék és a Kúria judikaturáját. A bíztató 
kezdés után már csak néhány kisebb tanulmánya jelent meg szakfolyóiratok
ban. Közvetlenül a II. világháború után tervbe vette a Magyar magánjog c. 
tankönyvének megírását. Erre azonban nyugdíjaztatása miatt már nem került 
sor. Munkássága terén módszertani szempontból a történeti iskola állt hozzá 
közelebb, és talán édesapja volt rá a legnagyobb hatással.11

Irodalmi tevékenységének másik területe a művészetek és különösen a zene 
világa. Néhány tanulmányt írt a zenetörténet és a zeneesztétika tárgyköréből, 
sőt zenekritikái is jelentek meg: „Die Stadt dér Musik", „Az oratórium zenéről", 
A  zenei decennium", „Pécs zenei képe" címekkel klasszikus zenei estélyeket,

10 Memória professorum Quinqueecdesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód 
intézmények professzorai (szerk.: Czibók Balázs - Jankovits László - Nagy Ferencné). Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs 2000. 55. o. és Benke József: i. m. 187. o.

11 Ravasz János: i. m. 539-540. o.
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hangversenyeket szervezett, ahol ő maga is több ízben közreműködött zongo
ra és orgona kísérettel.12

Emberi és jogtanári arcélének számos vonása részben felidézést nyert már. 
Nem hallgatható el, hogy jogtanári szerepe és értékítélete az utókor megíté
lésének tükrében - volt tanítványai számára talán nem könnyen érthetően 
- korántsem jelentkezik egyértelműnek. A nemes, értékes emberi és oktatói 
tulajdonságok nem kellő elismerésének összetevő okai között bizonyára nem 
jelentéktelen Schaurek egyéniségének közismerten - nemritkán a félszegségig 
terjedő - szerény volta. Lényegileg ugyanilyen előjellel kell visszaidézni az ok
nyomozás során Pécshez és a helyi környezetéhez való szinte makacs kötődé
sét és ragaszkodását is. Ilyen mentalitás folyományaként számos és jelentős re
lációtól, forrástól tartotta magát távol. Talán ezek következménye is volt, hogy 
a korszerű és jórészt Budapesten folyó magánjogi tudományos élet viszonylag 
kollektív közéletébe nem tudott - vagy nem akart? - bekapcsolódni. Az ered
ményes és hatásos kutatómunkának, a megbízható információk szerzésének 
pedig már abban az időszakban sem kedvezett az elszigeteltség, ami Schaurek 
esetében kétségtelenül fennállott.13

Bizonyára a fentebb előrebocsátott körülmények függvényében is magyaráz
ható, hogy a régi klasszikus polgári jog „elsápadását", annak kialakult „válság- 
helyzetét" nem kelló és éles érzékenységgel észlelte, vagy, hogy a klasszikus 
magánjoggal szemben idegen jelenségekkel, intézményekkel szemben ko
moly kritikát nem igyekezett kifejteni. Atyja hatása folytán leginkább talán a 
történeti iskolához közel álló, a magyar magánjog szokásjogi fejlődésmenetét 
tisztelettel csodáló szemlélete mellett egyenesen jogi hitvallása volt a magyar 
magánjogi törvénykönyv évtizedek útvesztőiben „valóságos tengeri kígyóvá" 
dagadt és elakadt ügye, a Törvénykönyv határozott igenlése és sürgető igény

12 Benke József: i. m. 187. o. és Ravasz János: i. m. 540. o.
13 id. Kecskés László: A civilisztikai tárgyak és tanszékek helyzete a két világháború között. In: 

Fejezetek a pécsi Egyetem történetéből (szerk.: Csizmadia Andor). Pécsi Tudományegyetem, 
Pécs 1980. 213-214. o.
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lése. A Magyar Magánjogi Törvényjavaslat megalkotása és publikálása után 
tapasztalni kényszerült, hogy Werbőczy Tripartituma és az Ideiglenes Törvény
kezési Szabályok után a polgári igazságszolgáltatásban a bíróságok ítéleteiket 
újból egy törvényerőre nem emelkedett „jogi forrásra" alapozzák. Viszonylagos 
megnyugvással s egyben elismeréssel adózva azonban azt is tapasztalhatta, 
hogy a magyar bíróságok ebben a speciális helyzetben is mily színvonalasan és 
mennyi rátermettséggel képesek helytállni a polgári ítélkezés során.14

Igaz, Magyarországon nem volt a német századvéghez hasonló tőkés expan
zió, mely a társadalmi érdeket a befolyásos politikai körök számára parancsoló 
egyértelműséggel írhatta volna elő, s a jogegység posztulátumait ért sérelmek 
megközelítően sem voltak oly jelentősek15 és jellemzőek, melyek a közel egy 
évszázada késlekedő magánjogi kodifikáció menetét ellenállhatatlan sodrással 
siettethették volna a befejezéshez. Mindezek mellett sem homályosult azon
ban el Schaurek jövőlátó szemlélete: a jogegység és a jogbiztonság elsődleges
sége érdekében az írott polgári törvénykönyv lelkes, ha talán nem is türelmet
len sürgetője maradt.16

Valóban, Schaureknél hiányolható az intenzívebb magánjogi irodalmi mun
kásságának elmaradása is. A rendelkezésre álló és ez ideig ismert adatok mel
lett ennek oka egyértelműen nem tisztázható. Valószínű, hogy abban a már 
előrebocsátott körülményekkel jelzett bizonyos fokú elszigeteltsége, de a jogi 
szférától távolabbra eső és figyelmet, energiát elvonó érdeklődése, érdekelt
sége (városi törvényhatósági élet, helyi kultúrpolitika stb.) ugyancsak jelentős 
szerepet játszott. Mindennek felismerése, illetve elismerése mégsem jelen
ti azt, mintha a magánjogi elméleti és gyakorlati jelenségekről, folyamatok
ról tudomása, véleménye ne lett volna. Nézeteinek rendszerét az egyetemi 
előadásaiból lehetett leginkább megismerni. Kiválóan adott eló. Előadásainak

14 id. Kecskés László: i. m. 214. o.
15 Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975.159-160. o. és id. 

Kecskés László: i. m. 214. o.
16 id. Kecskés László: i. m. 214. o.
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pedagógiai értelemben is komoly szuggesztív ereje volt. Nemcsak hallgatósá
ga érdeklődését volt képes felkelteni hatásos előadásmódjával, hanem a ta
pasztalatlan joghallgatókat a magánjog és a jogviszonyok bonyolult „sűrűjébe" 
is bevezetni. Logikusan felépített, könnyen érthető előadásaiban éles jogászi 
meglátással és figyelemre méltó tárgyilagossággal hirdette, sőt szemléltette is 
az elmélet és gyakorlat egyenrangúságát, azok kölcsönös és egymástól való 
feltételezettségét.17 A korabeli joghallgatók szerénysége mellett is igen határo
zott, szigorúnak tűnő egyéniségnek, a jogászifjúságot szíve mélyéről őszintén 
szerető, annak nehéz szociális helyzetét is mindenkor megértő, sőt intézmé
nyesen is segítőkészen kezelő jogtanárnak látták őt.18

B o z ó k y  G é z a  volt a kereskedelmi jog első pécsi professzora. A kereskedelmi jog 
elméleti alapjai és a váltójog iránti érdeklődése vonzotta erre a szakterületre. 
Bozóky Géza 1875. július 23-án született Nagyváradon,19 patinás értelmiségi 
család sarjaként. Figyelemre méltó, hogy ez az év a német mintára épülő ma
gyar Kereskedelmi Törvénykönyv születésének az éve is egyben. Dédnagyapja, 
Bozóky Mihály (1775- 1839), római katolikus kántor és jegyző volt, de írói és 
műfordítói munkásságot is végzett. Nagyapja, Bozóky Mihály a Helytartóta
nács főhivatalnokaként dolgozott. Édesapja, Bozóky Alajos Pesten folytatott 
jogi tanulmányokat, ezt követően ő is a Helytartótanácsnál, majd később a 
Közoktatásügyi Minisztériumban helyezkedett el. Tehetségére itt figyelt fel 
minisztere, báró Eötvös József, és ösztöndíjjal Heidelbergbe, Brüsszelbe, Lon
donba, Párizsba, Strasbourgba és Rómába küldte. Külföldi tanulmányútjai 
után római magánjogból egyetemi magántanári képesítést szerzett. A nagyvá
radi jogakadémia római jog tanárává nevezték ki 1871 -ben. „A köteles részről" 
című műve 1874-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját. 
A XIX. századi oktatásnak megfelelően írt institúció- és pandekta-tankönyvé-
17 id. Kecskés László: i. m. 214-215. o.
18 Szabó Pál Zoltán: A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem és irodalmi munkássága. Dunántúl 

Pécsi Egyetemi Nyomda, Pécs 1940.1038-1041. o. és id. Kecskés László: i. m. 215. o.
19 Benke József: i. m. 40-42. o. és Kecskés András: A kereskedelmi jogi régi professzorai Pécsen: 

Bozóky Géza és Rudolf Lóránt. In: Pécsi Jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) 
Antológia (szerk: Kajtár István). PTE Állam- ésjogtudományi Kara, Pécs 2008. 248-249. o.
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nek köszönhetően komoly hírnevet szerzett magának a korabeli jogtudomány 
berkein belül (1870-ben jelent meg először Pesten „A római jog" címmel, majd 
a következő években még többször is kiadták). „Római perjog" című munkája 
1874-ben Nagyváradon jelent meg, ahol a jogakadémia igazgatói tisztét is be
töltötte (1879-ben nevezte ki Ferenc József). Édesanyja köröstarjáni Hoványi 
Mária.20

Bozóky Géza középiskolai tanulmányait a nagyváradi premontrei főgimnázi
umban végezte, ahol 1893-ban érettségizett. Jogi tanulmányait a Nagyváradi 
Jogakadémián és a Budapesti Tudományegyetemen végezte. 1899. július 1- 
én államtudományi, majd 1901. április 13-án jogtudományi doktori diplo
mát szerzett. Eközben a Bihar Megyei Alispáni Hivatalban és közjegyzőként 
is dolgozott. Időközben az 1898-1899-ben hadnagyként katonai szolgálatot 
teljesített a 37. József főherceg gyalogezrednél. 1900-ban állami ösztöndíjjal 
Párizsban tartózkodott, ahol egyetemi előadások hallgatásával egészítette ki 
jogi műveltségét. 1900. augusztus 22-én Dr. Samassa József egri érsek az Egri 
Érseki Joglyceum nyilvános rendkívüli tanárává nevezte ki, 1904. április 26-án 
ügyvédi oklevelet szerzett, 1907 májusában pedig a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemen egyetemi magántanári képesítést nyert kereskedelmi 
és váltójogi tárgykörből. 1910. szeptember 8-án szorosabb kapcsolatba került 
Péccsel, gróf Zichy Gyula pécsi püspök a Pécsi Püspöki Joglyceum nyilvános 
rendes tanárává nevezte ki. 1912-ben a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem 
kereskedelmi és váltójogi tanszékére nevezték ki egyetemi nyilvános rendes 
tanárrá.21
A trianoni békediktátumot követően ismét Pécsre került az Erzsébet Tudo
mányegyetemmel, ahol 1945. október 1-i nyugdíjba vonulásáig a kereskedel
mi és váltójog professzora volt. Pécsi professzori évei alatt 1929-ben a Szent 
István Akadémia rendes tagjává választotta. A következő évben részt vett a

20 Pókecz Kovács Attila: Bozóky Géza (1875- 1960). In: Magyar Jogtudósok III. Kötet (szerk: 
Hamza Gábor). Bibliotheca luridica Publicationes Cathedrarum 33., ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar, Budapest 2006.157. o.

21 Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 157-158. o.
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Karthágóban rendezett eucharisztikus világkongresszuson. A Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja volt az 1920- 
21-es tanévben. A Pozsonyból menekült egyetem ideiglenesen a fővárosban 
töltött négy tanévet, s erre az időszakra esett első dékánsága. Egyetemi vezetői 
tisztségre a későbbiekben még többször megválasztják, így az 1930-31 -es tan
évben az egyetem rektora, majd az 1934-35-ös tanévben a jogi karnak újból 
dékánja lesz. Pécsi évei alatt heti 5 órában tartott előadásokat, 2 órában szemi
náriumokat a kereskedelmi jog és a váltójog köréből. Jogászi és tanári sokolda
lúságának egyik ékes bizonyítéka, hogy 1938 őszétől Kérészy Zoltán professzor 
nyugalomba vonulása után évekig az egyházjogot is ő adta elő Pécsett. 1934. 
május 27-én a jogi kar alapkövének letételekor ő mondta az ünnepi beszédet. 
Pécsett a Felsőmalom utca 19. szám alatt lakott, budapesti lakása a XI. kerület 
Bercsényi út 9-ben volt. 85 éves korában 1960. február 24-én hunyt el Buda
pesten.22

Bozóky Géza már azelőtt rendelkezett pécsi kötődéssel, mielőtt a pozsonyi 
Erzsébet Tudományegyetem az „öt torony városába" költözött volna. 1910. 
szeptember 8-án ugyanis gróf Zichy Gyula pécsi püspök kinevezte őt a Pé
csi Püspöki Joglyceum nyilvános rendes tanárává. Ennek ellenére (és ebben 
a korszellem jelentős szerepet töltött be) mindvégig őrizte Pozsony és az el
csatolt országrészek emlékét. Az egyetem elköltözéséről és azzal kapcsolatos 
érzelmeiről a „Dicsőült Erzsébet Királyné emlékére 1930. november 19-én 
tartott Ünnepélyes Egyetemi Közgyűlésen" elnöki megnyitó beszédében így 
nyilatkozott:23 „A gondviselés kifürkészhetetlen rendelkezéséből ezek az egye
temek jelenleg első székhelyeiktől elszakítva, más városokban működnek, de 
a magyar nemzet hagyományos hűségénél fogva ennek ellenére továbbra is 
mindketten megtartották eredeti elnevezéseiket. Az erre vonatkozó rendelke
zést az országgyűlés nemcsak azzal a célzattal tette, hogy a két főiskola időt
len-időkig hirdesse az ország tiszteletét és háláját a fennkölt királyi pár iránt,

22 Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 157-158. o.
23 Kecskés András: i. m. 249. o.
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hanem annak megakadályozása végett is, hogy a szegedi és a pécsi egyetemek 
mai székhelyeiken valamikor is új alapítású főiskoláknak legyenek tekinthetők, 
mert a magyar népnek az az óhaja, hogy láthatatlan kapcsok fűzzék ezentúl is 
mindkettőt a történeti Nagy-Magyarország szent földjéhez, Erdélyhez és a Fel
vidékhez, illetve ahhoz az ezeréves magyar területhez, melyen működésüket 
megkezdték, és ahol azt a nemzet törhetetlen reménye szerint egykor újból 
folytatni is fogják."24

Érdemes elgondolkodni, mit is jelentenek ma ezek a szavak. Az idézet nem 
csak Bozóky professzor gondolatait és érzelmeit tárja fel előttünk, hanem látni 
enged valamennyit a történelem megfejthetetlen természetéből is. A Kar mű
ködésének ez a fejezete még a visszavágyás, az ideiglenesség gondolatkörében 
telt. Az ország és a nemzet sorsával vont párhuzam és a revizionista korszellem 
kellő magyarázatot nyújt arra, hogy miért vegyült keserűség a pécsi működés 
megkezdésébe. Az események mégis máshogy alakultak. Az idő mégis elég
tételt adott. Pécs ismét otthonossá vált az egyetem számára és még régebbi 
gyökerekhez vezetett vissza, mint amelyek elvesztése fölött Bozóky professzor 
keserűséget érzett: Nagy Lajos király és az 1367-es első magyar egyetem meg
alapításának gyökereihez.

Ám a korszellem, amely Bozóky professzor téziseit befolyásolta nem csak szo
morúságot rejtett magában, kereskedelmi jogászként igazán volt miből me
ríteni abban a hosszú időszakban, amelyre sikeres pályafutása esett. Érdekes 
párhuzam, hogy születésének éve (1875) a magyar Kereskedelmi Törvény szü
letésének az éve is egyben, második pécsi dékánságának kezdete pedig egybe
esik az amerikai tőkepiaci és értékpapír törvény átfogó reformjainak hatályba
lépésével (1934). A korszak bővelkedett az impulzusokban, hiszen a kiegyezés 
utáni Magyarország a kapitalizmus első, de korántsem bátortalan lépéseit tette

24 Bozóky Géza elnöki megnyitó beszéde a „Dicsóült Erzsébet Királyné emlékére 1930. 
november 19-én tartott Ünnepélyes Egyetemi Közgyűlésen”. Pécs, 1930. november 19. és 
Kecskés András: i. m. 249 - 250. o.
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meg, a két világháború között pedig a gazdasági fellendülés majd a világválság 
évei befolyásolták a szakma vélekedését.25

Első jelentősebb műve 1902-ben Egerben jelent meg „Az új polgári perrend
tartás tervezete és a kereskedők" címmel.26 Harminc éves korában, 1905-ben 
Nagyváradon jelent meg első monográfiája „A bizományi ügylet" címmel. Eb
ben a munkában tanúbizonyságát adta, hogy a külföldi tanulmányi évei alatt 
széleskörű rátekintést nyert a német és francia szakirodalomra. Emellett a ma
gyar szerzők munkái is hivatkozás tárgyát képezik a műben, főként Apáthy Ist
ván, Klupathy Antal és Nagy Ferenc művei. Fiatal kereskedelmi jogászként igen 
megalapozott magánjogi és római jogi ismeretekről ad számot e műben, ami 
családi indíttatását tekintve (édesapja Bozóky Alajos római jogász) egyáltalán 
nem meglepő. A bizományi ügyletet művében a magánjog általános kötelmi 
tanainak megfelelően mutatja be, szem előtt tartva a kereskedelmi jog sajá
tosságait. Eszerint a megbízásnak arról a neméről van szó, amelyben a megbí
zott a megbízás tárgyát képező kereskedelmi ügyletet a megbízó részére köti 
ugyan, de a saját nevében. A bizományosi jogviszonyt, mint közvetett képvise
letet (és nem kizárólag kereskedelmi ügylet) ez a sajátossága megkülönbözteti 
az általános magánjogi felhatalmazástól, ahol az ügyletet a megbízott nem a 
saját, hanem a meghatalmazó nevében köti.27 A munka rámutat arra, hogy az 
ügylet természetét illetően igen élénk szakmai vita folyt a bizományi ügylet 
jogi természetéről. Számos nézet ütközött egymással, amelyek a bizományi 
ügyletet különleges munkaszerződésnek, társasági szerződésnek, avagy névte
len reálszerződésnek tartották. Bozóky amellett érvel, hogy a bizományi ügylet 
a megbízáshoz hasonlító jogügylet, amely a korszakban az uralkodó felfogás 
is volt egyben. Érvelése során utal arra is, hogy a bizományi ügylet két jogvi

25 Kecskés András: i. m. 250. o.
26 Kecskés András: i. m. 250. o.
27 Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 159-160. o. és Kecskés András: i. m. 250. o.
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szonyból áll, egyik részről a megbízó és a bizományos között, másikrészről a 
bizományos és harmadik személy között.28

Bozóky társasági jogi témakörben írott elegáns, összefoglaló munkája „A kor
látolt felelősségű társaság a külföldi és de lege ferenda a magyar jogban". Amíg 
az előbb említett mű a klasszikus magánjogi alapoktól nem szakad el teljesen, 
addig ez a munka már ízig-vérig kereskedelmi jogi karakterű. Amint azt a cím 
sejteti, a korlátolt felelősségű társaság hazai jogi szabályozásának - pontosab
ban meghonosításának - a kérdéseit vizsgálja. Az 1875. évi német minta alap
ján készült kereskedelmi törvény ugyanis nem rendelkezett még a korlátolt 
felelősségű társaság (mint kereskedelmi társaság) átültetéséről a magyar jogba. 
Csak a későbbiekben, az 1930. évi V. törvénycikk transzplantálta hazánk társa
ságijogi intézményrendszerébe ezt a társasági formációt. Bozóky igazán örök
zöld témát választott e 120 oldal terjedelmű kismonográfia tartalmául, hiszen 
a korlátolt felelősségű társaság napjainkban hazánk legnépszerűbb társasági 
formációja (és figyelembe véve az alapításának könnyítését célzó 2007-es nyá
ri változásokat, nagyon úgy fest, hogy az is marad.)29

A munka előremutat, hiszen a megjelenés évében tartott XIII. Országosjogász- 
gyűlés hiteljogi szakosztályának kérdésfelvetését - miszerint „vajon a korlátolt 
felelősségű társaságok hazánkban is elismertessenek...?'' - már meghaladott
nak tarja. Az 1875. évi Kt. ugyanis „tudvalevőleg nem vonatkozik a külföldi tár
sasági alakzatokra is", tehát azok fióktelepei a magyar törvény hatálya alatt már 
akkor is törvényesen működtek. Bozóky inkább már a konkrét hazai szabá
lyozás szükségességét hangsúlyozta munkájában, még akkor is, ha - mint utal 
rá - a „társaságok ezen egyik legmodernebb alakja" még saját hazájában, Né
metországban is csak huszonkét éves intézménytörténeti múlttal rendelkezik,

28 Bozóky Géza: A bizományi ügylet. Nagyvárad 1905, Kecskés András: i. m. 250. o. és Pókecz 
Kovács Attila: Bozóky Géza, a pécsi kereskedelmi jog elsó egyetemi tanára In: Jogtörténeti 
Tanulmányok VIII. (szerk.: Béli Gábor - Kajtár István - Szekeres Róbert). PTE Állam- és 
Jogtudományi Kara, Pécs 2005.433-434. o.

29 Pókecz Kovács Attila (2005): i. m. 160. o. és Kecskés András: i. m. 251. o.
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Ausztriában pedig még alig „nyolcz éves" volt. Miközben az intézmény meg
honosításának szükségessége mellett érvelt, Bozóky utalt arra, hogy Neumann 
Ármin, Wittman Ernő, valamint a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 
is sürgette e társasági alakzat jogszabályi meghonosítását Magyarországon.30 
Emellett a kötet külön részben foglalkozik a német és osztrák jog megoldá
saival és tapasztalataival is. A munka legfontosabb része azonban a korlátolt 
felelősségű társaság meghonosításának jogi alapelveit fekteti le, kimerítő pon
tossággal és átfogó igénnyel. Eközben olyan témaköröket érint, amelyek meg
lepően aktuálisak maradtak, napjainkban is a szabályozás központi kérdéseit 
alkotják, úgy, mint a „nem készpénzbeli betétek" (apport), a „társaság képvise
lete" (képviselet, ügyvezetés), a „kisebbség joga" (kisebbségi jogok), „a társasági 
tőke felemelése és leszállítása" (tőke leszállítás és tőke emelés).31

A korlátolt felelősségű társaság bevezetése ennek ellenére még sokáig váratott 
magára, csak 1930-ban került rá sor. Igazi virágkora pedig 1990 után - egy 
immár kevésbé elegáns korban - kezdődött, amikor nagy számban került ala
pításra, hiszen egyesítette a tőketársaságok és a személyegyesülések jegyeit, 
tagjai magánvagyonát pedig óvta a hitelezői igényektől. Figyelembe véve, 
hogy e kérdések a mai napig nem vesztettek vonzerejükből és aktualitásukból, 
elismeréssel, sőt csodálattal adózhatunk Bozóky Géza témaválasztása előtt.32

Bozóky 1926-ban, Pécsett jelentetett meg két kötetből álló monográfiát „Ma
gyar váltójog" címmel. A karakteres kereskedelmi jogi téma e precíz kidolgo
zása a magyar értékpapírjogi szakirodalom egyik legalaposabb munkája. A mű 
az akkor hatályos váltójog (1876. évi XXVII. Törvénycikk) hazai alkalmazásának 
kérdéseit taglalja. Különös hangsúlyt fordít a formai kritériumok részletezésé
re, mai nézőpontunk szerint már-már archaikus bája van annak, amikor jogilag 
közömbösnek minősíti, hogy a váltót „papír, vászon, hártya, fa, bőr, deszka, pa

30 Bozóky Géza: A korlátolt felelősségű társaság a külföldi és de lege ferenda a magyar jogban. 
Pozsony 1914.1-18. o. és Kecskés András: i. m. 251. o.

31 Bozóky Géza (1914): 39-120. o. és Kecskés András: i. m. 251. o.
32 Kecskés András: i. m. 252. o.
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latábla vagy márvány" anyagra vezették, és „minő vegyiszert" alkalmaztak erre 
a célra, azaz „tintát, irónt, festéket, vért, tust, palavesszőt, szenet, ólmot, krétát, 
indigópapírt, nyomdafestéket". A váltók fajtáinak rendszerezését két csoport
ra osztva végzi el, amelyek közül az első a törvényben is nevesített fajtáké, a 
második pedig a szokás által kifejlesztetteké. Bozóky a váltóelméletek közül a 
szerződéses elmélet mellett tette le a voksát, mert a kötelezettség gyökerét a 
váltó kiállításához vezető alapügyletben látja, amely a kiállítás után már a vál
tószerződésben rejlik. A nemzetközi kitekintés ebben a műben is meghatározó 
szerephez jut az 1912. évi hágai nemzetközi váltójogi egyezmény részletes is
mertetésén keresztül, továbbá azzal is, hogy bemutatja, mely országok váltó
jogai gyakorolták a legnagyobb befolyást más államok megoldásaira. Eszerint 
Bozóky a francia, a német és az amerikai megoldások átvételét tartja a legel
terjedtebbnek, a magyar váltójog esetében pedig elsősorban német hatásokat 
emeli ki. A nemzetközi kitekintés e témakörben azért is kiemelkedően fontos
nak mutatkozott, mert a nemzeti váltójogok szerves történeti fejlődése veze
tett el a XX. századra az egységes nemzetközi váltójogi szabályozás igényéhez. 
A váltó ugyanis a nemzetközi pénzforgalomban meghatározó szerepet betöltő 
értékpapír, amely karakterénél fogva az országhatárokon átívelő követelések 
teljesítését nagymértékben egyszerűsíti.33

A „Magyar kereskedelmi jog különös tekintettel a történeti fejlődésre" című 
művét Bozóky Budapesten jelentette meg. E vaskos két kötet színvonalas 
tankönyv, a kereskedelmi jogi ismeretek rendszerezett összefoglalása. A ke
reskedelmi jogot Bozóky az általános magánjog egyik ágának tartotta, amely 
„nem tűrte", hogy az eltérő szabályozást igényló, sajátosan kereskedelmi jogi 
karakterű jogviszonyok „az általános magánjog rendelkezései alá vonassanak". 
Az 1928-ban megjelent első kötet foglalkozik többek között a kereskedelmi 
jog jogági elhatárolásával, védjegyjoggal (védő-jegyjoggal), versenyjoggal és 
cégjoggal is. Ki kell emelni, hogy a bevezető rész tömör képszerúséggel nyújt
33 Bozóky Géza: Magyar váltójog különöstekintettel a hágai nemzetközi váltójogi egyezményre

és a külföldi váltójogokra. Danubia, Budapest 1926.1. kötet: 1 -363. o. II. kötet: 369-702. o., 
Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 160. o. és Kecskés András: i. m. 252. o.
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rápillantást a világ 72 - akkori - államának kereskedelmi jogára. Legterjedel
mesebb része azonban a kereskedelmi társaságokról szól, amely igen rendsze
rezett és gyakorlatias, emellett az elméleti alapok minden részletre kiterjedő 
ismeretéről is tanúbizonyságot tesz. A tankönyv második kötete 1929-ben 
jelent meg „Kereskedelmi ügyletek" alcímmel. Ebben kapott helyet többek kö
zött az értékpapírjog, a kereskedelmi vétel, a közönséges és a vasúti fuvarozás 
joga, a közraktári jog, a biztosítási jog.34

1937-ben jelent meg Bozóky Géza 800 oldal terjedelmű monográfiája „Nem
zetközi váltójog, az idegen és a saját váltóra vonatkozó egységes váltótörvény 
(lói uniformé concernant la lettre de change et biliét á ordre) tárgyában kötött 
genfi egyezmények és az azok alapján készült magyar törvényjavaslat magya
rázata, különös tekintettel a külföldi váltójogra, valamint jelenlegi és legelső 
váltótörvényünkre" címmel, amely pályafutásának egyik legérettebb és legát
fogóbb munkája. A mű egyszerre tekinthető a váltójog színvonalas elméleti és 
gyakorlati kézikönyvének, ha úgy tetszik váltójogi lexikonnak. A szerzőt ezút
tal a téma teljes körű feltárásának és elemzésének igénye vezérelte, amely az 
elméleti és a gyakorlati kérdések szinte mindegyikére kiterjedő vizsgálódást 
jelent. Figyelembe véve, hogy a váltójog egységes szabályait lefektető 1930. 
évi genfi egyezményhez Magyarország csak 1964-ben csatlakozott, Bozóky a 
művében követett szakmai koncepcióval jócskán megelőzte saját korát. Emel
lett elemzése tárgyául olyan jogforrást választott, amely napjainkig hatályban 
maradt.35

„Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai" című művében Bozóky a gaz
daságjogi szabályozásának addigi és a jövőben várható irányait tekinti át. Rö
vid, ám annál tartalmasabb írásról van szó, a 42 oldal terjedelmű elemzésben 
a szerző nem csak jogi, de igen széleskörű közgazdasági ismeretekről tesz ta
núbizonyságot. A munka 1943-ban, a professzor tudományos életpályájának
34 Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 161 -162. o. és Kecskés András: i. m. 253. o.
35 Pókecz Kovács Attila (2005): i. m. 437-438. o., Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 162-163. o. 

és Kecskés András: i. m. 253. o.
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csúcsán jelent meg. Bozóky a gazdasági jog mint terminológia használatát új 
keletűnek, de időszerűnek tartotta. (Utal arra, hogy e kifejezést Wilhelm Hei- 
demann, berlini professzor használta először a világháború után megjelent 
„Deutsches Wirtschaftsrecht" című munkájában.) Az árucsere és a forgalmi 
viszonyokat szabályozó joganyag fejlődésének Magyarországon három kor
szakát különbözteti meg egymástól: a honfoglalástól a mohácsi vészig, a török 
hódoltságtól az 1860-as évekig, végül a kiegyezéstől „a nemzeti függetlenség" 
koráig, melyet azonban csak az Ausztriától történt végső elszakadás után vél 
teljesnek. Utal arra, hogy az általa körülhatárolt legutóbbi korszakban a gazda
ságjogi szabályozásának üteme felgyorsult, és az egy évben születő törvények 
több mint fele gazdasági vonatkozású, míg ez az arány a jogszabályi hierarchia 
alacsonyabb szintjein még magasabb.36

A munkában kiemelt figyelmet fordít a gazdasági közérdeknek (pl. kollektív 
szerződések, az elszakított és visszacsatolt országrészek lakóinak jogi státusza). 
A világháborúk korszakában rendkívüli jelentőséget tulajdonít az érdekkuta
tásnak, melynek jelentőségét a különböző valuták és áruk egymáshoz viszo
nyított árfolyamának és vásárlóerejének gyakori és nagyarányú változásában 
látja, mintegy annak érdekében, hogy az ebből adódó méltánytalanságot ki 
lehessen küszöbölni. Utal arra, hogy ítélkezési gyakorlatában ilyen ügyletek 
során a Curia is hasonló nézőpontból indul ki, és a szerződéseknél a „köte
lem valódi tartalmát iparkodott a méltányosságnak megfelelően megállapí
tani." Érdekes, hogy a korszak politikai instabilitása és a háborúk hatásai ilyen 
megközelítésre vezettek, amikor napjainkban ezeket a kérdéseket már inkább 
az üzleti kockázat kategóriájába soroljuk, mintsem a jogi relevanciát érdemlő 
kérdések közé. Természetesen az értékaránytalanság, vagy a befektető véde
lem kérdései napjainkban is érinthetnek hasonló eseteket, de azoknak az alap
ját sosem az árfolyam nyereség vagy veszteség puszta ténye képezi, hanem 
valami más, jogilag releváns körülmény. A tőkepiacok spekulatív arculata és a
36 Bozóky Géza: Gazdasági jogunk fejlődésének újabb irányai. Dunántúl Pécsi Egyetemi 

Könyvkiadó és Nyomda, Pécs 1943., Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 162-163. o. és Kecskés 
András: i. m. 253. o.
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profitszerzés prioritásai mellett ma már naivnak tűnhetnek e tézisek, a maguk 
korában viszont kétséget kizáróan jelentősek voltak. Az elemzés hangsúlyozza 
a háború és a válságok jelentőségét.37 Emellett a munka egyik legérdekesebb 
része, hogy az arany vásárlóerejéről, gazdasági életben elfoglalt pozíciójáról, 
jelentőségéről is említést tesz. Úgy fest, Bozóky hihetetlen érzékkel közelített 
a kérdéshez, az arany (a kőolajjal együtt) napjainkra igen meredek árfolyam
emelkedést tudhat maga mögött, amely egyik részről természetesen spekula
tív okokra vezethető vissza, másrészt pedig a gazdasági életben növekvő igé
nyek indokolják (ékszer-ipar, szupravezetők, a fejlődő országok gazdaságainak 
hihetetlen mértékben növekedő ipari-nemesfém felhasználása). Ugyanakkor 
kiemeli, hogy mennyire elkerülhetetlen az aranyalapot nélkülöző fizetőeszkö
zök mind szélesebb körben történő elterjedése.38

Bozóky Gézának élete során száznál is több tanulmánya jelent meg a kereske
delmi és váltójog, polgári perjog, csődjog, magyar magánjog, egyházi jog kör
éből a különböző szakmai folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben. Emel
lett rendszeresen jelentek meg cikkei hírlapokban is, e cikkek száma csaknem 
150-re tehető. Számos cikke Farkas E. és F. E. írói álnév alatt jelent meg.39

Bozóky professzorként a tudományos utánpótlás nevelését is fontos kérdés
nek tartotta. 1937-ben nála habilitált kereskedelmi és váltójogból a Pécsi Tu
dományegyetem későbbi magánjog professzora, Rudolf Lóránt „Az értékpapí
rok" tárgyköréből.40

37 Bozóky Géza (1943): i. m. 11-17. o. és Kecskés András: i. m. 254. o.
38 Bozóky Géza (1943): i. m. 26-42. o. és Kecskés András: i. m. 254. o.
39 Bozóky Géza munkáinak összeállítására nézve lásd: Szabó Pál Zoltán: i. m. 99-109. o., 

Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 163-164. o.
40 197-6 1937-38. D. szám. A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem tekintetes Jog- és 

Államtudományi Karához. Bozóky Géza: Véleményes jelentés Rudolf Lóránt budapesti kir. 
törvényszéki jegyzőnek „Az értékpapírok" tárgyköréből egyetemi magántanári képesítés 
elnyerése végett bemutatott irodalmi munkásságáról. Pécs 1938. január 22-én 1-17. o., 
Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 164. o.
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Bozóky Géza közéleti emberként is sokoldalú és gazdag életpályát tudhat ma
gáénak. A fentiekben említett dékáni, és rektori tisztség mellett az egyetemi 
könyvtári bizottságnak már az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi idősza
kától kezdődően, 1914-től tagja. A könyvtári érdekek egyik leghatékonyabb 
szószólója, aki több ezer kötetes értékes magánkönyvtárát az egyetemnek 
adományozta. Igazgatója volt a pozsonyi munkás gimnáziumnak, egyik alapí
tója s egyben igazgatósági tagja az egri gazdák hitelszövetkezetének. A pécsi 
Dunántúl Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt.-nek és a Központi Sajtóválla
latnak szintén igazgatósági és alapító tagja volt. A Magyar Jogászegylet igazga
tó választmányának tagja, ugyanezen szervezet pécsi gazdaságjogi intézetének 
elnöke volt. Konzervatív felfogású professzorként ismert volt mély vallásossá
gáról, így katolikus hitbuzgalmi ügyeknek aktív résztvevője volt Pozsonyban, 
Pécsen és Budapesten is. Munkái közül többet az egyház általa nagyra tartott 
személyiségeinek ajánlott.41

A fentiekre tekintettel megállapíthatjuk, hogy Bozóky Géza a múlt század első 
felében a kereskedelmi jog tudományos művelésének egyik vezető személyi
sége volt hazánkban, aki tudományos teljesítményével az akkori európai él
mezőnybe tartozott, a „Nemzetközi váltójog" című műve pedig, amely túlzás 
nélkül a váltójog lexikonjának tekinthető, több mint fél évszázad múltán is 
ajánlható a problémamegoldást kereső gyakorlati jogalkalmazóknak.42

A pécsi eljárási jogi kultúra V in k le rJ á n o s  munkáságával korán, máraz 1920-30- 
as években a csúcsra jutott. A pécsi civilisták közül eddig csak Vinkler János lett 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1928-ban választották levelező taggá 
(ettől a címtől 1949-ben megfosztották). Vinkler János és Merk Teréz fiaként 
1886. szeptember 13-án született a Szatmár megyei Királydarócon. Elemi is-
41 Lásd: Magyar Kereskedelmi jog: „Ezt a könyvet hazánk örökös Pátronájának, a Magyarok 

Nagyasszonyának ajánlom, hogy oltalma alatt az évezredes múltú magyar jog a Trianon 
előtti határokon belül ismét uralomra fog jutni": Nemzetközi váltójog: „Ezt a könyvet Don 
Bosco Jánosnak a XIX. század nagy szentjének ajánlom"., Pókecz Kovács Attila (2006): i. m. 
164. o.

42 Pókecz Kovács Attila (2006): 164. o.
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kóláit szülőfalujában végezte, a középiskolát a szatmárnémeti királyi katolikus 
főgimnáziumban. Itt érettségizett 1905 júniusában. Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán 
végezte. 1909. június 19-én jogtudományi doktori oklevelet szerzett. A buda
pesti ítélőtábla elnöke joggyakornoknak nevezte ki, s az V. kerületi járásbíró
sághoz osztotta be.43

1910. április 9-én államtudományi doktori diplomát szerzett. 1912. június 3- 
án bírói vizsgát tett, 10-én pedig már a pécsi püspök a joglíceum nyilvános 
rendkívüli tanárává nevezte ki. 1913 középső felét Marburgban és Lipcsében 
töltötte tanulmányúton. Ekkor írta első nagyobb munkáját „Peregyezség" cí
men (Bp., 1915). 1916. augusztus 20-án a püspök nyilvános rendes joglíceumi 
tanárrá nevezte ki. Ekkor kezdi írni nagy munkáját „A magyar igazságszolgál
tatási szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig" címmel, 
amelynek első kötete 1921-ben jelent meg Pécsett.44

1922. augusztus 24-én a kormányzó az Erzsébet Tudományegyetemre egye
temi nyilvános rendes tanárnak nevezte ki a polgári peres és peren kívüli 
eljárásjog tanszékére. Nagy művének második kötete 1927-ben jelent meg 
Pécsett (munkáját a MTA pályadíjjal jutalmazta). Az 1927/28-as tanévben a 
Kar dékánja (a következő évben prodékánja). Dékáni beszéde 1927. október 
2-án hangzott el ,A tevékenység idealizmusa" címmel.45 1927. november 19- 
én hangzott el ünnepi előadása „A bizonyítási teher gondolatának alakulása" 
címmel.46 1928 májusában az MTA levelező tagjának választotta. Székfoglalója 
1929-ben jelent meg: „Az igazság a polgári perben" címmel. Miután rendkí
vül sok tudományos és társadalmi szervezet tagja és vezetője volt (Werbőczy 
Bajtársi Egyesület, Koppány Bajtársi Törzs stb.), sok előadást tartott, amelyek, 
valamilyen folyóiratban, napilapban meg is jelentek. így többek között foglal

43 Benke József: i. m. 223. o.
44 Benkejózsef: i. m. 223. o.
45 Benkejózsef: i. m. 223. o.
46 Benke József: i. m. 223-224. o.
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kozott a munkanélküliség és az ellene irányuló küzdelem szociális vonatkozá
sainak témájával, a Quadragesimo anno és a jog kapcsolatával, a jog szerepé
vel a szociális feladatok megoldásában, a korrupcióval és sok-sok más (fontos) 
kérdéssel.47 Az 1939/40-es tanévben az egyetem rektora volt. Magyar polgári 
perjog tárgyból heti 5 óra előadást tartott, Végrehajtási eljárásból pedig 1 órát. 
Ugyancsak 1 óra szemináriumot vezetett minden hétfő délután 5 és 6 óra kö
zött. Pécsett a Mária út 18. sz. alatt lakott.48 Az 1948/49-es tanévben a Pécsi 
Tudományegyetem prorektora volt (miután a minisztérium a választott pro- 
rektort, Krisztics Sándort nem hagyta jóvá), ennek ellenére az akadémia nem 
kegyelmezett: kizárta tagjai sorából.49
1968. február 7-én hunyt el Pécsett. A pécsi köztemető Y. XIII. 59. sírhelyén 
nyugszik.50

A második világháború után a magánjogot R u d o lf  L ó rá n t  oktatta, 1946. no
vember 30-án lett egyetemi tanár. Kandidátusi értekezését 1956-ban, akadé
miai doktori disszertációját pedig 1967-ben védte meg. Az 1940-es évek vé
gétől több mint egy évtizeden át inkább mezőgazdasági jogot és munkajogot 
oktatott. Rudolf Lóránt több tanszék vezetését is ellátta pályafutása során. Őt 
szűk értelemben véve nem is tekinthetjük kereskedelmi jogásznak. Megala
pozott és sokirányú civilisztikai ismeretei arra engednek következtetni, hogy a 
kereskedelmi jog csupán egy volt azok között a jogterületek között, amelyeket 
érdeklődéssel tanulmányozott. Nem is beszélve arról, hogy a történeti kor
szak, amely pályafutásának jelentős hányadára esett, nem könnyítette meg a 
klasszikus kereskedelmi jogi témák feldolgozását. Az e tekintetben elért sikerek 
ezért még inkább növelik Rudolf professzor érdemeit.51 Elsősorban váltójogi 
szemlélettel közelített a kereskedelmi jog anyagaihoz.

47 Benke József: i. m. 224. o.
48 Benke József: i. m. 225. o.
49 Benke József: i. m. 225. o.
50 Benke József: i. m. 225. o.
51 Kecskés András: i. m. 248. o.
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Rudolf Lóránt 1904. március 12-én született Esztergomban. Középiskolai tanul
mányait az esztergomi bencés rend főgimnáziumában végezte, ahol érettségit 
szerzett. Jogi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1928-ban jogtudomá
nyi doktorrá avatták. Gyakorlati éveit bírósági munkával töltötte, ezután pedig 
ügyvédi és bírói vizsgát tett. Bozóky professzorhoz fűződő szoros kötődését 
jelzi, hogy 1937-ben nála habilitált. 1938-ban Pécsen egyetemi magántaná
ri képesítését „Az értékpapírok joga" tárgykörből szerezte. Bírói munkássága 
során külföldi ösztöndíjak révén egészítette ki szakmai ismereteit. 1946-ban 
a Kar meghívása alapján nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezték ki a Ke
reskedelmi és Váltójogi Tanszékre. Pályafutása során több tanszék vezetését 
is magára vállalta, 1949-50-ben pedig betöltötte a dékáni tisztséget is. Tudo
mányos pályáján elért jelentős eredménye az 1956-ban megszerzett kandi
dátusi fokozata. Tizenegy évvel később már az akadémiai doktori fokozatot is 
megszerezte „Az adásvétel, nemzetközi vétel" című disszertációjával. 1974-es 
nyugdíjazásáig a civilisztikai tudományok kiemelkedő enciklopédikus ismere
tekkel rendelkező művelője volt a Karon, aki oktatói és elméleti tapasztalatain 
kívül egyszerre rendelkezett széleskörű ismeretekkel a jogalkotás és a joggya
korlat területén is. 1979. november 16-án halt meg, Pécsett, a belvárosi temp
lom kriptájában nyugszik. Emlékét Karunkon a róla elnevezett Rudolf Lóránt 
Alapítvány őrzi.52

Rudolf Lórántot, mint professzort a szigorú objektivitás és tárgyszerűségjelle- 
mezte. Előadás sorozatainak tematikája tervszerű volt, olyannyira hogy egy
kori tanítványai szerint minden, amit a tanév során elmondott, az utolsó órán 
állt össze egyetlen jól áttekinthető gondolati egységgé, avagy logikus és elsa
játítható tananyaggá. Előadásai alatt a kezében katalógust tartva rendszeresen 
kérdezte is hallgatóit. Ismeretes, hogy hasonlóan szigorú rendszert tartott a 
vizsgáztatásban is. Kérdéseit azok nehézsége szerint osztotta be kategóriákba, 
amely lehetővé tette, hogy a hallgatók tudását mélységében is megismerje,

52 Memória Professorum Quinqueecdesiensium (szerk.: Czibók Balázs - Jankovits László 
- Nagy Ferencné). Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2000. 54. o., Kecskés András: i. m. 255. o.

56



Kecskés László
A civilisztika kutatásának és oktatásának alakulása a pécsi jogi karon

a számonkérés pedig ne korlátozódjon csupán annak vizsgálatára, hogy egy 
kérdés éppen megválaszolásra kerül-e vagy sem. A vizsgán külön tételcso
magokba rakta a „törzskérdéseket", a „zavarba ejtő kérdéseket" és a „kétségbe 
ejtő kérdéseket". Bájos volt, amikor sajátosan lágyan, „raccsolva" ejtett „r" be
tűivel ezeket húzásra kínálta a vizsgázóknak. E módszer kétségkívül abból a 
felismerésből táplálkozott, hogy a tananyag atomizált szemléletben történő 
kikérdezése a lényeg elsikkadásához vezethet, a részletkérdésekben felfede
zett hiányosságok nem mérhetők azokhoz, amelyek az átfogó tudást, illetve az 
összefüggések ismeretét kérdőjelezik meg. Ennek ellenére (vagy talán éppen 
ezért) a számonkérések során természetesen viselkedett, a korabeli folyosói 
pletykák tanúsága szerint olyannyira, hogy akár még almát is hámozott a fe
leletek hallgatása közben.53 Ugyanakkor a hallgatókkal ápolt viszonya tárgyila
gos alá- fölérendeltségi viszony volt, amely nem engedett teret annak, hogy 
a professzor döntéseit a szimpátia avagy az ellenszenv befolyásolja. Ismert 
anekdota a Karon, amely szerint Rudolf professzor születésnapjára az egyik 
évfolyam tagjai virágot küldtek professzoruknak. Ő pedig felderítve, hogy kik 
vettek részt az ajándékozásban, valamiféle hasonló értékű viszont-ajándékkal 
fejezte ki, hogy semmiképp nem engedi lekötelezni magát. A vizsgák alkalmá
val pedig - a történet szerint - még a szokásosnál is nagyobb szigorral kérdezte 
ki az anyagot és értékelte a feleleteket.54

Miután a korszak, amely professzori pályafutásának jelentős részére esett, 
alapvetően nem kedvezett a kereskedelmi jog klasszikus témáinak, a szó szo
ros értelmében nem tekinthetjük kereskedelmi jogásznak Rudolf professzort. 
(Gondoljunk csak a társasági jog intézményeinek akkori hiányára.) Ehelyett azt 
mondhatjuk, hogy olyan magánjogász volt, akinek érdeklődési fókuszában 
kétségkívül előkelő helyet foglaltak el a kereskedelmi jogi karakterű témák. 
Ugyanakkor a klasszikus polgári jog és a munkajog területein is otthonosan 
mozgott.55
53 Kecskés András: i. m. 255. o.
54 Kecskés András: i. m. 256. o.
55 Kecskés András: i. m. 256. o.
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Rendkívül szorgalmas kutató volt. Anyaggyűjtéseinek, jegyzetvázlatainak és le
fordított idegen nyelvű forrásainak nagy mennyiségű maradvány-foszlányaival 
évtizedekkel halála után is találkozni még a Polgári Jogi Tanszék szekrényeiben.

Rudolf Lóránt első jelentősebb munkája 1937-ben jelent meg Budapesten „A 
forgatmány" címmel. Az értékpapírok egyre növekvő jelentőségét felismerve 
választotta e témát 150 oldal terjedelmű kismonográfiájának tárgyául. Kiemel
te, hogy az értékpapírok a bennük foglalt jog és követelés mobilitása révén 
mutatkoznak kiemelten jelentősnek a dinamikusan fejlődő gazdasági viszo
nyok között. Rudolf leszögezte, hogy a forgatható értékpapírok gazdasági fel
adatukat csak a forgatmány útján képesek ellátni, „éspedig azért, mert egyedül 
a forgatmány a forgatható papírok olyan átruházási módja, mely a jog által 
elismerhető legnagyobb biztonságot nyújtja a jogszerző részére''.56 Rudolf mű
vében a forgatmány olyan meghatározására törekszik, amely elhatárolja azt a 
forgatható papírok más átruházási módjaitól. Definíciója szerint „a forgatmány 
a forgatható papírból kitűnő jog egészének vagy részének oly sajátos alakban 
történő átruházási módja, melyhez az alaki igazoló hatás joghatálya fűződik".57 
A mű emellett részletesen ismerteti a váltóforgatmány szabályait, különbséget 
téve a rendes váltóforgatmány és a korlátolt hatályú váltóforgatmányok kö
zött. Ezenkívül külön kitér a csekkforgatmány és a kereskedelmi jogi papírokon 
fennálló forgatmány kérdéseire, amelyek közé a kereskedelmi utalványon, a 
kötelezőjegyen, a közraktárjegyen, a fuvarozók rakjegyein, a tengeri hajó el
ismervényen, a hajókölcsönlevélen, a biztosítási kötvényen és a névre szóló 
részvényen lévő forgatmányt sorolja.58

1959-ben Budapesten jelent meg Rudolf Lóránt „Elszámolások a polgári 
jogban" című munkája. Ebben a műben egyszerre érhető tetten a klasszikus 
magánjogi alapok és a kereskedelmi jogi jogviszonyok iránti érdeklődés. Az 
elszámolást Rudolf a forgalmi viszonyok fejlődésével spontán megjelent tö
56 Rudolf Lóránt: A forgatmány. Budapest 1937,7. o., Kecskés András: i. m. 256. o.
57 Rudolf Lóránt (1937): i. m. 136-137. o., Kecskés András: i. m. 256. o.
58 Rudolf Lóránt (1937): i. m. 14-128. o., Kecskés András: i. m. 256. o.
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rekvésként definiálja. Álláspontja szerint, ahogyan „az áruk közül spontán mó
don kivált egy áru, amely pénzé lett", ugyanúgy jelentkezett a törekvés, hogy a 
pénzfizetést valóságos pénz átadása nélkül bonyolítsák. Az ilyen típusú ügylet 
legalapvetőbb és legrégebbi formájának a beszámítást tartja.59 Az elszámolá
sok rendszerezését illetően - Rudolftól szinte megszokott módon - tágabb és 
szoros értelemben vett elszámolásokat különböztet meg. A tágabb értelem
ben vett elszámolások közé a beszámítást, a folyószámlát és a csekket sorolta, 
míg a szoros értelemben vett elszámolások között a számlanyitási szerződés, a 
beszedési megbízások, az átutalásos megbízások és a kölcsönös elszámolások 
szerepeltek. A pénzfizetéssel összefüggő kérdések egyébiránt számot tartottak 
Rudolf érdeklődésére, egy évvel korábban Budapesten jelent meg a „Pénzfize
tési jogviszony fogalmi jegyeiről" című munkája.60

Budapesten 1961-ben jelent meg Rudolf,Az elévülés" című monográfiája. A 
témaválasztás klasszikus magánjogi iránya bizonyítja, hogy a professzor érdek
lődése egyáltalán nem korlátozódott a kifejezetten kereskedelmi karakterű jog
területekre.61 Az elévülés jelentőségét abban látta, hogy valamely - már bírói 
úton is érvényesíthető - alanyi jog nem gyakorlása esetén az ezzel kapcsolatos 
jogbizonytalanságot kiküszöböli. Erre alapozva az elévülésnek három nélkü
lözhetetlen tartalmi elemét határolta körül: a bírói úton már érvényesíthető 
alanyi jogot, annak megadott időn belül történő gyakorlásának elmulasztását, 
valamint azt, hogy a jog a kikényszeríthetőséget időhatárhoz kösse.62 Az el
évülés meghatározását Rudolf annak rokon tényállásaival, a záros határidővel, 
valamint az elbirtoklással együtt végezte el. Jelentős hangsúlyt fektet történeti 
fejlődésük ismertetésére is, amely nem nélkülözi a széleskörű nemzetközi ki
tekintést sem. Civilisztikai látókörének szélességére utal, hogy a műben teljes

59 Rudolf Lóránt: Elszámolások a polgári jogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
1959. 3. o., Kecskés András: i. m. 256-257. o.

60 Rudolf Lóránt (1959): i. m. 73-142. o„ Kecskés András: i. m. 257. o. és Rudolf Lóránt: A 
pénzfizetési jogviszony fogalmi jegyeiről. Budapest 1958. 3-17. o.

61 Kecskés András: i. m. 257. o.
62 Kecskés András: i. m. 257. o.
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fejezetet szentel az elévülés és a rokon tényállások munkajogi, szövetkezeti 
jogi és családjogi összefüggéseinek bemutatására is.63

1965-ben Budapesten jelent meg Rudolf Lóránt „Határidők a polgári jogban 
és a munkajogban" című műve. Rudolf a határidők szabályozásának alapvető 
kérdését abban foglalja össze, hogy az időfolyáshoz és az ahhoz kapcsolódó 
magatartáshoz (cselekvéshez vagy éppen e cselekvéstől való tartózkodáshoz) 
milyen joghatás fűződik. Rudolf a mű terjedelmes részében elemezte az el
évülés kérdésének aktuális vonatkozásait, amelyek főként az anyagi kereseti 
jog mibenlétével, az elévülés időtartamával, kezdésével, nyugvásával és meg
szakadásával álltak összefüggésben. A munka a határidők problematikájának 
széles körű elméleti és gyakorlati áttekintése, amely a jogalkalmazó számára 
kézikönyvként, a tudományos igénnyel közelítők számára pedig hasznos hi
vatkozási alapul is szolgálhatott egyben. A témaválasztás mögött érezhetően 
a precizitásra való hajlam és a kérdéskör minden részletre kiterjedő ismere
te húzódik meg. Ez a mű remekül illeszkedett abba a kutatási irányvonalba, 
amelyet 1961-ben a szerző „Az elévülés" című monográfiája jelölt ki, hiszen 
majdnem öt év elteltével számos új kérdés várt válaszra.64

1972-ben Budapesten jelent meg Rudolf Lóránt „A nemzetközi vétel" című 
műve. A munka problémafelvetése abból indul ki, hogy az egyes nemzeti jo 
gok adásvételre vonatkozó tárgyi jogi szabályai egymástól eltérők, ezen kívül 
több államban él a különbségtétel egyszerű polgári jogi vétel és kereskedelmi 
vétel között, sőt még gazdasági áruforgalomban lebonyolított áru-pénz kap
csolatok között is. Az egységesítésnek Rudolf professzor két lehetséges útját 
említi: a belső jogok normáinak egységesítését, illetőleg a nemzetközi ma
gánjog kollíziós normáinak egységesítését.65 E munkában „rövid és hű" képet

63 Rudolf Lóránt: Az elévülés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1961. 3-237. o., 
Kecskés András: i. m. 257. o.

64 Rudolf Lóránt: Határidók a polgári jogban és a munkajogban. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest 1965. 3-196. o., Kecskés András: i. m. 257. o.

65 Kecskés András: i. m. 257-258. o.
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igyekezett nyújtani a nemzetközi vétel anyagi jogi összehasonlító problémá
iról, valamint rendhagyó módszerrel tárgyalni a kollíziós jog vételre konkre
tizált anyagát. Rudolf professzor szerint ugyanis a nemzetközi vétel jelentő
sebb egyes és tömeg ügyleteinél az ügyletkötő felek eleve ki kívánják zárni 
a kollíziós jogtételek érvényesülését és ezek közül is különösen a renvoit. A 
munka rendkívül alaposan elemzi az egyes jogrendszerek kollíziós jogforrá
sainak jellegét.66 A nemzetközi vétel fogalmának meghatározása során Rudolf 
számos más érdekes kérdést érintett. Példának okáért tisztázni kívánta, hogy 
azt el kell-e helyezni a lex mercatoria, mint önálló nemzetközi kereskedelmi 
jog viszonylatában. Ebből adódóan arra a kérdésre is választ keresett, hogy 
létezik-e önálló nemzetközi kereskedelmi jog. Állásfoglalása szerint az ilyen 
kapcsolatok feltárása szükségtelen, mivel egyelőre az államközi kereskedelmi 
forgalomban ilyen joganyag még nem alakult ki. A következtetés helyessége 
vagy helytelensége ugyan adhatott vitára alapot, de az kétségtelen, hogy az 
odáig elvezető vizsgálódást igen precíz módszertan és széleskörű nemzetkö
zi kitekintés jellemzi. A nemzetközi vétel és a nemzetközi magánjog közötti 
kapcsolatokat illetően Rudolf a nemzetközi magánjog fogalmának tágabb és 
szűkebb értelmezése mellett foglal állást, kiemelve, hogy a nemzetközi vétel 
viszonylatában csak a szűkebb értelmezéssel való relációk értelmezhetők.67 
A nemzetközi vétellel összefüggő fogalom-meghatározások és elhatárolások 
rendkívül alapos dogmatikai igénnyel történtek a műben. Rudolf a nemzetközi 
vétel terminológia alkalmazásában „a szűkebb értelemben vett, de kiszélesített 
tárgykörű nemzetközi magánjogba tartozó adásvételt" érti.68 Emellett a munka 
alapos vizsgálat tárgyává teszi a nemzetközi vétel létrejöttének, valamint an
nak érvényességének és tartalmának részletkérdéseit is. A szerződésszegés vo
natkozó témaköreit a késedelem, a minőséghiány és a joghiány kategóriáinak 
részletesebb áttekintésével elemzi.69

66 Rudolf Lóránt: A nemzetközi vétel. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 7-29. o., Kecskés 
András: i. m. 258. o.

67 Kecskés András: i. m. 258. o.
68 Rudolf Lóránt (1972): i. m. 28-53. o., Kecskés András: i. m. 258. o.
69 Rudolf Lóránt (1972): i. m. 7-235. o., Kecskés András: i. m. 258. o.
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1949 őszétől K a u se r  L ip ó t  lett a polgári jogi tanszék vezetője. Kandidátusi érte
kezését „Az alanyi jog funkcionális elmélete" címmel 1959-ben védte meg. Ka
user professzor mély jogi műveltségével nagy hatással volt tanítványaira. 1962 
júniusában a pécsi egyetem díszdoktora lett. Kauser Lipót nyugállományba 
helyezését követően a korábbi egységes polgári jogi tanszék szétválasztásával 
megszervezett „Polgári jog I." tanszék vezetője ismételten Rudolf Lóránt pro
fesszor lett, aki 1974. november 1-jén vonult nyugállományba.

Kauser Lipót Budapesten 1882. június 8-án született Kauser Gyula építész és 
Kölber Lujza első unokatestvérek házasságából, nagypolgári családban. A csa
lád anyagi jóléte, s a polgári családok átlagánál jóval magasabb fokú művelt
sége minden feltételt biztosított az ifjú Kauser számára. A Budapesti Jog- és 
Államtudományi Karon folyatott jogi tanulmányokat, s mellette, azok „kiegé
szítéseként" tanult filozófiát, logikát és pszichológiát. így szerzett magas fokú 
műveltsége visszatükröződött későbbi tudományos műveiben, sajátos jelleget 
kölcsönözve azoknak.70 1906-ban avatták jogi doktorrá, ezt követően egy évig 
„önkéntesként" katonai szolgálatot teljesített. 1907 és 1909 között a főváros
ban ideiglenes segédfogalmazó, 1909 és 1913 között pedig ügyvédjelölt volt. 
1911-ben és 1912-ben a „Madách" szabadkőműves páholyban előadásokat 
tartott a családi hitbizományról és a „törvénytelen gyermek" jogi helyzetéről. 
1913-ban tette le az ügyvédi vizsgát.71

Az első világháborút követően 34 éven át egészen 1947-ig, egyetemi tanárrá 
történő kinevezéséig ügyvédi gyakorlatot folytatott. A nagypolgárság igen sike
res ügyvédje volt. Becsületességét, kimagasló elméleti és gyakorlati képességét

70 Szotáczky Mihály: Dr. Kauser Lipót - a tudós, a professzor és az ember. In: Kauser Lipót 
emlékkönyv (szerk.: Ádám Antal - Benedek Ferenc - Farkas József). Studia iuridica 
auctoritate üniversitatis Pécs publicata 100. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara, Pécs 1982. 9-10. o., Rudolf Lóránt: Kauser Lipót (1882-1962). 
Jogtudományi Közlöny 18. új évfolyam, 1963. 7. sz. 398. o.

71 Csöndes Mónika: Kauser Lipót karmája. In: Pécsi Jogászprofesszorok emlékezete (1923- 
2008) Antológia (szerk: Kajtár István). PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008. 226- 
227. o.
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elismerte a szakma.72 Tudományos munkái 1925-től kezdődően rendszeresen 
megjelentek a honi szaklapokban. 1942-ben a budapesti jogi kar magánjogi 
fogalomelemzések tárgykörből magántanárává habilitálta a „Definito a ma
gánjogban" és „A kártevés okozatossága" című monográfiái alapján.73 1947- 
ben egyetemi tanárrá nevezték ki a Debreceni Tudományegyetem Jogi és Ál
lamtudományi Kar Kereskedelmi- és Váltójogi Tanszékére. Innen a debreceni 
jogi kar 1949-ben történt megszüntetése után került a pécsi Polgári Jogi Tan
szék élére. Ugyanabban az évben, amikor Beck Salamon hasonlóan, mintegy 
negyvenévnyi ügyvédi praxis után került tanszéki jogú előadónak a budapesti 
jogi kar Polgári Eljárásjogi Tanszékére.74

Kauser Lipót az 1950/51-es tanév dékánságát követően a dékáni tisztet má
sodszor 1957. január l-től töltötte be. Prodékánként már 1956. december 10- 
én hivatalba lépett, akkor, amikor az 1956. évi forradalmi események hatására 
a kari tanács Kocsis Mihály dékánt lemondatta.75 Kauser Lipót dékánságának 
kezdeti időszakáról Gál Gyula nemzetközi jogász, a kar akkori egyetemi ta
nársegéde akként emlékezett vissza, hogy „Kauser professzor közkedvelt egyé
nisége a még mindig zaklatott légkörben megnyugtatólag hatott mindannyi
unkra''.76 Kauser Lipót a „legnehezebb időkben" látta el a dékáni teendőket, 
mutatja ezt az is, hogy 1957 tavaszán Degré Alajos tanszékvezető egyetemi 
adjunktus és Gál Gyula egyetemi tanársegéd ellen fegyelemi eljárást kellett in

72 Kengyel Miklós: Száz éve született Kauser Lipót professzor. Magyar Jog 1983. évi 4. szám. 
377-378. o., Csöndes Mónika: i. m. 227. o.

73 Szotáczky Mihály: i. m. 10. o.
74 Németh János: Száz éve született Beck Salamon. In: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 

100. évfordulójára (1885-1985) (szerk: Németh János - Vékás Lajos). Az ELTE Állam-és 
Jogtudományi Kar Polgári Jogi, valamint Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Budapesti Ügyvédi 
Kamara kiadványa, Budapest 1985. 9. o.

75 Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1956. évi 
december hó 10-én tartott kari tanácsüléséről. 1 -8. o., Csöndes Mónika: i. m. 227. o.

76 Gál Gyula: Ötvenhatos emlékeim. In: Tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
50. évfordulójára (szerk.: Ádám Antal - Cseresnyés Ferenc - Kajtár István). PTE Állam- és 
Jogtudományi Kara, Pécs 2006.133. o.
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dítania, nyilván nem önszántából.77 Dékáni tisztségét július 31 -ig töltötte be, a 
Kormány határozatával ugyanis 1957. augusztus 1-jei hatállyal a Budapestről 
Pécsre került Bihari Ottó egyetemi tanárt nevezte ki a Kar dékánjává.78 Kauser 
Lipót 1958. január l-ével ment nyugdíjba.79

1956-ban fejezte be és 1959. február 19-én védte meg „Az alanyi jog funkcio
nális elmélete" című kandidátusi disszertációját.80 Opponensei Csanádi György 
és Névai László, a jogi tudományok kandidátusai voltak.81 Művét kandidátu
si értekezésként nyújtotta be a Magyar Tudományos Akadémiához, mivel az 
MTA 1945 utáni újjászervezésekor Kauser Lipót nem nyerte el automatikusan 
az állam- és jogtudományok kandidátusa fokozatot.82 A bíráló bizottság el
nöke régi jó  barátja, Beck Salamon volt, aki - ahogy mesélik ma is - a rá je l
lemző maró humorral a következőket mondta: Jelölt, védje meg magát! Haj
lott korára tekintettel ülve is válaszolhat." Erre a 77 éves jelölt a következőket 
felelte: „Tisztelt Bizottság! Köszönöm a nagyvonalú ajánlatot, azt elfogadom. 
Én ugyanis nemcsak a jog kandidátusa szeretnék lenni, én a halál kandidátu
sa vagyok már." Nyolcvanadik születésnapja után, 1962. június 23-án a pécsi 
egyetem „honoris causa" doktorává avatta. 1962. november 4-én halt meg.83

A kauseri életmű számszerű öröksége négy monográfia és huszonegy, nem
ritkán 30-40 oldal terjedelmű tanulmány. Munkái tanúsítják rendkívüli olva
sottságát, kitűnő problémalátását, tiszta logikáját, kiváló szintetizáló és ana
77 Béli Gábor: Degré Alajos, a jogtörténész. In: Tanulmányok az 1956. évi forradalom és 

szabadságharc 50. évfordulójára (szerk.: Ádám Antal - Cseresnyés Ferenc - Kajtár István). 
PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2006. 77-79. o., Gál Gyula: i. m. 133-134. o.

78 Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1957. évi 
szeptember hó 5-én tartott kari tanácsüléséről. 1. o.

79 Csöndes Mónika: i. m. 227-228. o.
80 Kauser Lipót: Az alanyi jog funkcionális elmélete. (Kézirat.) 1956.1 -114. o.
81 Tudományos Krónika az Osztály életéből. Disszertációs viták. In: A Magyar Tudományos 

Akadémia Társadalmi-Történeti Osztályának Közleményei (szerk.: Szabó Imre). Vili. kötet. 
1. szám. Akadémiai Kiadó, Budapest 1958. 390-391. o.

82 Kengyel Miklós (1983): i. m. 376. o.
83 A Kauser Saga. Elbeszéli: Kauser Lipót l-lll. (Kézirat.) Pécs 1952-1954.1. rész 1 -4. o„ Csöndes 

Mónika: i. m. 228-229. o.
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lizáló képességét. Tudományos művei túlnyomó részét ügyvédként alkotta 
meg. Egyetemi oktatói évei alatti munkássága a szocialista polgári jog tudo
mányos művelésének korszakára esett, melynek szelleme mást kívánt a Ka- 
user régebbi műveire oly jellemző fogalomelemző, logikai iránytól. Az ötvenes 
években alig jelent meg publikációja.84 A szűk publikálási lehetőségek mellett 
a közzététel sikertelenségének oka politikai volt. Nem olyan tanulmányokat 
írt, melyek „aktuálisak" lettek volna, munkái ezért rendre nem jelentek meg. 
A „pontosan kivésett, kiesztergályozott fogalmak" iránti tisztelet és kifinomult 
kritikai látásmódja egész életében végigkísérte nemcsak tudományos alkotó, 
hanem oktatói munkásságát is, attól elszakadni soha nem tudott. Tudományos 
munkáit a gyakorlati problémák elméleti megválaszolása, illetve magában a 
joggyakorlatban felvetődött problémák ihlették. Különösen ez utóbbi tárgyú 
munkáit jellemezte „vitázó, szellemes, gyors, néha gúnyos és helyzeti riposz
tozó képessége, amely ügyvédi pályafutása során fejlődött ki, és ezen a téren 
is ismertté tette a nevét".85 Az 1950-60-as években nagy teljesítmény volt, ha 
valaki ki tudta szúrni a külső politikai ráhatásokat. Kauser Lipót „a lenini min- 
denoldalúság jegyében" szóhasználattal, ezzel a szinte gúnyosan üres frázissal 
publikációiban általában mindent elintézett.

Előszeretettel foglalkozott házassági jogi kérdésekkel, első tudományos mun
kái ügyvédi íróasztala mellól születtek. Dolgozatai ebben a témakörben: „A 
vétkes férj végleges nótartási kötelezettsége megszúnhetésének kérdéséhez" 
(1912), ,A megbocsátás házasságijogunkban"(1925), „Afeldúltság éselviselhe- 
tetlenség a házassági törvény 80. §-ában" (1934), „Hozzászólás a házastársi va
84 Kauser Lipót: Hozzászólás a házastársi vagyonközösség lényegesebb problémáihoz. Studia iuridica 

auctoritate Universitatis Pécs publicata 2. Tankönyvkiadó, Budapest 1958.1-31. o., Kauser Lipót: 
A jogügyletről. Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 22. Tankönyvkiadó, 
Budapest 1962.1-35. o. A kézirat állapotáig jutott csak 1953-ban írott három tanulmánya 
is: „Az új házassági jogunk néhány jellegzetes vonása", „Néhány észrevétel az ún. abszolút 
és relatív polgári alanyi jogokról, valamint az osztályozásról" és „A Magyar Családi Jog főbb 
kérdései". Lásd: Jegyzókönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
az 1954. évi március hó 27-én tartott kari tanácsüléséről. Kauser Lipót: Beszámoló a Polgári 
Jogi Tanszék munkájáról. II. melléklet. 7- 8. o., Csöndes Mónika: i. m. 233-234. o.

85 Szotáczky Mihály: i. m. 11. o., Rudolf Lóránt (1963): 398. o.
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gyonközösség lényegesebb problémáihoz" (1958). Mint ügyvéd képviselt egy 
grófot az 1923-24-es években nagy feltűnést keltő házassági bontóperében és 
az azzal kapcsolatos büntetőperben. Ezen perek filmdrámát felülmúló fordu
latairól még a párizsi Le Matin is cikkezett. A házassági bontóperben az volt a 
perdöntő kérdés, hogy a gróf felesége, a grófné leszboszi szerelmet folytatott-e 
egy írónővel. Ezt az eljáró bíróságok nem találták bizonyítottnak. Kauser a bí
róságok mérlegelését alapos bírálatban részesítette „A megokolási kötelesség, 
mint a bizonyítékok szabad mérlegelésének korlátja, különös tekintettel a fe
lülvizsgálat körére" című tanulmányában (1925).86

Az életműben tekintélyes helyet foglalnak el a fogalomelemző munkák. Ka
user a „Definitio a magánjogban" című monográfiájában a magánjogi foga
lomképzés és fogalom-meghatározás logikai alapvetését fektette le. A mo
nográfia a formális logikának, a helyes meghatározás szabályainak követését 
kérte számon a kodifikátorokon,87 így műve a jogszabályalkotás módszertana 
szempontjából is jelentős. E munkája már megmutatta azokat a vonásokat is, 
amelyek egész további tudományos munkásságát jellemezték.88 A fogalom
elemző tanulmányok sorába illeszkedik „A causaról" (1939), ,A  jogi személy 
reális elemeiről" (1942) és „A jogügyletekről" (1962) című tanulmányai.89

86 Kauseriánák: Kauser Lipót professzor humora (Összeállította: Vargha László). Janus 
Pannonius Tudományegyetem, Pécs 1986. 2-3. o., Csöndes Mónika: i. m. 226. o.

87 Hasonlóan: Kauser Lipót: Széljegyzetek a MMT (Magyar Magánjogi Törvénykönyv) 
javaslatának egynéhány definitiojahoz. In: Magyar Jogászegyleti Értekezések és egyéb 
tanulmányok 2. évf., 1934. 7. sz. 418-432. o.

88 Szotáczky Mihály: i. m. 12-13. o„ Ravasz János: Pécsi Tudományegyetem (1923-1980) IV. 
rész. Jog- és Államtudományi Kar. (Kézirat.) Pécs 1983. 542. o., Farkas József - Kengyel 
Miklós: Tudományos emlékülés Kauser Lipót születésének centenáriumán a Pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetemen. Jogtudományi Közlöny. 1983.1. sz. 60. o.

89 Csöndes Mónika: i. m. 230. o.
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Kauser a definíciók iránti szenvedélye ellenére a Begriffsjurisprudenz-et90 nem 
öncélúan művelte. Mintegy négy évtizedes ügyvédi gyakorlatának is köszön
hetően műveit alapvetően a gyakorlattal, az élettel való szoros kapcsolat je l
lemezte: „theoria posterior, quam lex"- mint azt tanítványainak is mondta.91 
Meggyőzően érvelve mutatott rá a „Definitio a magánjogban" című monog
ráfiájában a fogalom-alkotás gyakorlati jelentőségére. A döntvénytárakat hoz
ta igazolásul arra, hogy nem egy jogeset sorsa fordult meg kifejezetten vala
mely fogalom mibenlétén.92 Elgondolkodtató, hogy a Groschmidot hallgató 
Kauser miért nem követte a már kialakult, s közkinccsé vált magánjogi, főleg 
Groschmid kialakította dogmatikát.93 Egykori professzorát bármilyen mélyen 
tisztelte, fogalom-meghatározásainak pontosságát, szabatosságát rendre be
ható kritikában részesítve cáfolta tudományos munkáiban, egyetemi jegyze
teiben. Mert Kauser professzor az igazságkeresés közben nem ismert tekin
télyt!94 „A nemo plus iuris... elvének ún. »áttöréséról«" szóló tanulmányában 
kifejtett, Groschmiddal ellentétes álláspontja értelmében a nemo plus iuris át
töréséről beszélni gondolati képtelenség. Szladits, aki Benedek Ferenc szerint 
láthatóan zokon vette a Mesterrel kapcsolatos csipkelődő megjegyzéséket is95 
elutasítóan bírálta Kauser nézetét. „Üres logikai játéknak" tartotta, hogyanem-
90 A pandektajog uralkodó jogalkalmazási módszere a fogalomelemzó (fogalomszerkesztó) 

módszer volt, melynek lényege a jogszabályok tartalmának kifejtése, jogi fogalmakká 
sűrítése és megfelelő rendszerezése. A Begriffsjurisprudenz a jog zárt logikai egységére 
támaszkodva a jogfogalomból, mint axiómából vezette le a részfogalmakat, mereven 
elzárkózva a társadalmi valóságtól. Lásd: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) 
általános része. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2000. 234. o., Kecskés László: A polgári jog 
fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 
2005. 367. o.

91 Farkas József: A polgári jog és a polgári eljárásjog néhány határkérdése. In: Kauser Lipót 
emlékkönyv (szerk.: Ádám Antal - Benedek Ferenc -  Farkas József). Studia iuridica 
auctoritate Universitatis Pécs publicata 100. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara, Pécs 1982.71. o.

92 Kauser Lipót: Definitio a magánjogban. A Magyar Jogászegylet Kiadása, Budapest 1935. 3. 
o., Csöndes Mónika: i. m. 230-231. o.

93 Szotáczky Mihály: i. m. 14. o.
94 Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1958. évi 

március hó 28-án tartott kari tanácsüléséről. 1. o., Csöndes Mónika: i. m. 231. o.
95 Kauser Lipót: A nemo plus iuris... elvének ún. „áttörésé”-ről. Magyar Jogászegyleti 

Értekezések és egyéb tanulmányok 7. évf., 1939. 2-3. sz. 254-274. o
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tulajdonostól szerző közvetlenül ex lege szerez tulajdonjogot.96 A jóhiszemű 
szerzés intézménytörténetének áttekintése alapján azonban utóbb Benedek 
professzor is a kauser-i következtetésre jutott, Szladits döntőnek tartott ellen
érvének hibájára is rávilágítva.97

A kauser-i munkák sajátosan jellemző ismérve volt a fogalmak induktív úton, 
különböző jogi valóságok sorozatából, mint az ilyen sorozat tagjainak közös 
konstans eleméből, absztraktív általánosítással történő levezetése. Pregnánsan 
mutatkozik ez meg „A veszély és a felelősség viszonyáról" című tanulmánya 
(1940)98 mellett „Az alanyi jog funkcionális elmélete" című kandidatúrájá- 
ban.99

Szladits Kauser magántanárrá képesítésekor írt véleményes jelentésében a kri
tika mellett elismerte ugyanakkor, hogy munkáiban igen sok eredetiség is van: 
a jogintézményeket nem a sablonos szemszögből nézi, hanem gyakran egé
szen újszerűén ragadja meg azokat.100 1939-ben jelent meg a kortársi kritika 
által is nagyra értékelt „A kártevés okozatosságáról" című monográfiája, mely
ben azt vizsgálta, hogy meddig kövesse a kártérítési felelősség az okozatosság 
láncolatát. Szotáczky szerint e m űve,A  jogi személyről" cimű monográfiájával 
(1948) együtt „nem egyfajta szemlélődő, kritikai, hanem kreatív, új utakat és 
megoldásokat kereső eredményes vállalkozása". A  jogi személyről" című mo
nográfiája azzal keltett feltűnést, hogy alapjában véve szembehelyezkedett a
96 Benedek Ferenc: Jóhiszemű tulajdonszerzés ingó dolgok felett és a „nemo plus iuris” elve. 

In: Kauser Lipót emlékkönyv (szerk: Ádám Antal - Benedek Ferenc - Farkas József). Studia 
iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 100. Janus Pannonius Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 1982. 39-40. o.

97 Benedek Ferenc álláspontja szerint a nem tulajdonostól való jóhiszemű tulajdonszerzés 
megengedése gyakorlati szükségszerűség, az ex lege szerzés jellegét tekintve pedig eredeti 
szerzésmód, még ha forgalmi ügylethez kapcsolódik is. Benedek Ferenc: i. m. 40., 52. o. 
Lásd: Csöndes Mónika: i. m. 231. o.

98 Kauser Lipót: A veszély és a felelősség viszonyáról. Különlenyomat a „Magyar Jogászegyleti 
Értekezések" 1940. évi október havi számából. Budapest 1941.1-24. o.

99 Csöndes Mónika: i. m. 231 -232. o.
100 Kauseriánák. Kauser Lipót professzor humora (Összeállította: Vargha László). Pécsi Janus 

Pannonius Tudományegyetem. Pécs, 1986. 3. o., Csöndes Mónika: i. m. 232. o.
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korabeli felfogásokkal, így Moór Gyulának „A jogi személy elméletéről" írott 
munkájával is.’01 Müvében a jogi személyekre vonatkozó elméletek kritikája 
mellett megalkotta a szinguláris és plurális jogi személyek - eddig még meg 
nem cáfolt - elméletét.* 102

A szakma hatalmas tudását és nagy gyakorlati tapasztalatát elismerte. A pécsi 
megyei bíróság polgári kollégiuma rendszeresen meghívta üléseire. 1954-ben 
kapott megbízást kodifikációs munkálatokra, mikor Rudolf Lóránt, a Polgári 
Törvénykönyvet előkészítő kormánybizottság tagja Pécsett munkaközössé
gét alakított.103 Ezt követően az Állam- és Jogtudományi Intézet által készített 
tervezet öröklési jogi részét véleményezte. 1954 augusztus havában a Polgári 
Törvénykönyv tervezetének „A személyek" (jogképesség, cselekvőképesség), 
valamint a „Tulajdonjog" című szövegrészeit véleményezte, és tett olykor szö
vegezési javaslatokat is. 1955 februárjában pedig kritikai észrevételekkel látta 
el „A szerződés" című szövegrészt a Polgári Törvénykönyv kodifikálására ki
küldött kormánybizottság felkérésére.104 A tervezetnek a „IV. rész Kötelmi jog 
III. cím Egyes szerződések" elnevezésű részén, különösen az adásvétel, a bér
let és haszonbérlet tervezett szabályain Kauser Lipót együtt dolgozott Rudolf 
Lóránt professzorral és a vezetése alatt álló munkaközösséggel. Ennek tagjai 
Feszti Nándor, a Baranya Megyei Gazdasági Döntőbizottság bírája, id. Kecskés 
László, jogi kari tanulmányi osztályvezető, majd ügyvéd, Tóthmátyás Lajos, sik

lói Kauser Lipót: A jogi személyről. Debreceni Tudományegyetemi Nyomda, Debrecen 1948. 
62-89. o.

102 Lásd még: Szotáczky Mihály: i. m. 15-16. o, Kengyel Miklós (1983): i. m. 377. o., Csöndes 
Mónika: i. m. 232-233. o.

103 Ennek a Rudolf Lóránt vezette munkaközösségnek Kauser Lipóton kívül tagja volt Feszti 
Nándor, a megyei gazdasági döntőbizottság elnöke, id. Kecskés László, jogi kari tanulmányi 
osztályvezető, majd ügyvéd és Tóthmátyás Lajos, siklósi ügyvéd.

104 Jegyzőkönyva Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1954. évi március 
hó 27-én tartott kari tanácsüléséről. Halász Pál hozzászólása. 7. o., Kauser Lipót: Beszámoló a 
Polgári Jogi Tanszék munkájáról. II. melléklet. 8. o., Rudolf Lóránt egyetemi tanár hozzászólása 
Kauser Lipót egyetemi tanár tanszéki beszámolójához. IV. melléklet. 1-2. o., Jegyzőkönyv a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1955. évi április hó 7-én 
tartott kari tanácsüléséről. Kauser Lipót: Beszámoló a Polgári Jogi Tanszék munkájáról. I. 
melléklet. 6. o., Csöndes Mónika: i. m. 234. o.
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lósi ügyvéd, valamint Várszegi Károly közgazdász, vállalati főkönyvelő voltak. 
E munkaközösség 1953-1958 között működött, és főként Kauser Lipót kedé
lyessége folytán volt hangulatos az akkor folyó munka.105 Bár vérbeli polgári 
jogász volt, szakmai tekintélyének elismertségéről tanúskodik az, hogy 1948- 
ban Ries István igazságügy-miniszter meghívta a büntetőjog reformját előké
szítő bizottságba.106

Professzorként hosszú ideig a pécsi jogi kar mellett található Szent Mór kol
légiumban lakott feleségével, mert részükre Pécsre kerülésükkor lakást nem 
utaltak ki. Felesége, a „Nagyasszony," egy monarchiabeli ezredes leánya volt. 
Kauser professzor itt, a kollégiumi szobában fogadta vendégeit, a Pestről érke
ző professzorokat is. Egy feketére délután gyakori látogatók voltak a kollégák, 
barátok. Kauser Lipót bohém ember volt, mellőzöttségét is humorral viselte. 
Nem sokkal az után, hogy a Szilágyi Dezső és a József Attila utca sarkán talál
ható, akkor újonnan épült háromemeletes panelházban lévő másfél szobás 
lakásba költözhettek, Kauser Lipót meghalt. Szotácky professzor segített az öz
vegynek elcserélni a pécsi lakást egy pestire, hogy Edit asszony felköltözhessen 
a rokonaihoz.

Kollégái és tanítványai szerint Kauser Lipót korát meghazudtoló lelkesedéssel 
dolgozott tanszéke érdekében, munkáját szenvedélyesen szerette, élvezetesen 
tudott előadni még idős korában is. Gyakran az előadások után ült le az érdek
lődő hallgatókkal, de a lakásán is szívesen fogadta a iuris cupidus iuventus-t. 
Népszerű volt a hallgatóság körében, ezt a népszerűséget azonban soha nem

105 Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1956. évi január 
30-án tartott kari tanácsüléséről. 1. o„ Dr. Kauser Lipót: Jelentés a Munka- és mezőgazdasági 
tanszék munkájáról. 1955. november 5., Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának az 1956. évi november 26-án tartott kari tanácsüléséről. 
III. melléklet. 1-2. o„ Csöndes Mónika: i. m. 234. o.

106 Rudolf Lóránt (1963): i. m. 398. o.
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kereste.107 Nagy érdeklődésre tartottak számot a Kauser professzor által pat
ronált, évenként megrendezett bírósági tárgyalások, az úgynevezett nyilvános 
praktikum-ok. Ehhez ő csupán a tényállást írta elő feladatul, a felek, az ügy
védek, a jegyző, az orvos szakértő, a tanúk szerepét hallgatói töltötték be. Az 
egyes perbeli szerepeket anyagi, alaki és retorikai szempontból az évfolyam 
más-más hallgatói dolgozták ki, úgyhogy a perben szembenállók előre csupán 
a keresetet ismerhették, a felvonultatott tanúk, szakértők nyilatkozatait, a bi
zonyítékokat nem. A „bíróság" pedig a „per végén" ítéletet hozott.108

Pécsi egyetemi tanárként több magyar polgári jogi, magánjogi és családjogi 
jegyzetet írt, illetve több ilyen egyetemi jegyzetnek volt a társszerzője. Kauser 
professzor kedvelte a kitalált, tréfás személy- és helységneveket. Egyetemi 
jegyzetében és előadásain a személyeket nem A-nak vagy B-nek nevezte, ha
nem helyettük az előadott polgári jogi fogalmakat, intézményeket megsze
mélyesítő neveket talált ki, mint Bolond Istók, Dilinós Ofélia, Ripacsfy Kázmér, 
Senkiházy Balambér, Tulaj Gáspár, Veszett Péter, Zugoly Alajos.109

A jogi oktatás súlypontjának az előadásokat tekintette. A Szászy Schwarz-i 
kívánalomnak megfelelően, miszerint „a csak jogász tulajdonképpen nem is 
jogász", a jogrendszeren kívül más tudományágak világába is elvezette a hall
gatókat.110 Mesélik, Kauser professzor erősen dohányos volt, gyakran előadás 
közben is rágyújtott. Minden évfolyamon volt egy hamutartó felelős, aki, ha

107 Jegyzőkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1954. évi 
március hó 27-én tartott kari tanácsüléséről. Kauser Lipót: Beszámoló a Polgári Jogi Tanszék 
munkájáról. II. melléklet. 3. o., Csöndes Mónika: i. m. 234-235. o.

108 Jegyzókönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának az 1952. évi 
június hó 25-én tartott kari tanácsüléséről. Kauser Lipót: Beszámoló a Polgári Jogi Tanszék 
munkájáról. I. sz. melléklet. 10. o„ Szotáczky Mihály: i. m. 20. o.

109 Kauser Lipót: Magyar Polgári Jog (Magánjog). Dr Kauser Lipót egyetemi ny. r. tanár 
egyetemi előadásainak vezérfonala az 1950-51. tanévben. Kiadja a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium V. sz. Jegyzetsokszorosító Irodája, Pécs 1950, Kauseriánák. Kauser Lipót 
professzor humora (Összeállította: Vargha László). Janus Pannonius Tudományegyetem, 
Pécs, 1986. 36. o., Csöndes Mónika: i. m. 235. o.

110 Kengyel Miklós (1983): i. m. 378. o.
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kellett, felpattant a helyéről, hozta a hamutálat, majd kiürítette. Mindig pon
tosan, szabatosan fogalmazott, klasszikus veretű mondatai a magyar nyelv 
valamennyi szabályát hűen követték. Tiszteletben tartotta a kimondott szó 
jelentőségét, az adott szó súlyát, sőt hangsúlyát. Előadásairól ekként emlékez
tek: „Nem használt hivatali stílust, példamutatóan udvarias volt hallgatóihoz, 
mindig úgy beszélt velük, olyan modorban, ahogy azt a helyzet megkívánta. 
Volt tehát nyelvi magatartása: tisztán, pontosan és nyíltan beszélt, és ilyen volt 
tetteiben is, beszédmódjából félreérthetetlenül kiviláglott kulturáltsága, ön
magához, embertársaihoz, nemzetéhez, általában az élethez való viszonya."111 
Az előadások hangulatáról, érdekes és szellemes voltáról vallanak a Polgári jogi 
Tanszék munkájáról szóló beszámolói is, melyekből szemléletesen rajzolódik 
az ki, hogy a Begriffjurisprudenz-et előadó Kauser professzor hogyan is taní
totta a polgári jogot.112

Kauser Lipót nem tartozott egyetlen iskolához sem és maga sem teremtett 
iskolát. Tanítványait önálló tudományos munkára készítette fel, új utak kere
sésére inspirálta, kristálytiszta logikára való törekvésre, a fogalmak tisztázásá
ra irányuló kutatómunkára ösztönözte. Farkas József, a pécsi jogi kar egykori 
polgári eljárásjog professzora akként méltatta mint egykori kedves debreceni 
professzorát, hogy nem kötötte tanítványait a maga által kutatott témákhoz, 
de a polgári joghoz sem. Tanítványként így nemcsak polgári jogászok kerültek 
ki keze alól, hanem más tudományágak művelői is.113

A II. világháború után az első magyar szocialista jogtudományi lobby a Kár
pátaljáról indult. Az ottani jogászok voltak azok, akik a korabeli orosz nyelvű

111 Kengyel Miklós (1983): i. m. 378. o.
112 Csöndes Mónika: i. m. 237. o.
113 Farkas József: A polgári jog és a polgári eljárásjog néhány határkérdése In: Kauser Lipót 

emlékkönyv (szerk.: Ádám Antal - Benedek Ferenc - Farkas József). Studia iuridica 
auctoritate Universitatis Pécs publicata 100. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara, Pécs 1982. 71. o. Farkas szerint Nizslovszky állapít meg hasonlót 
Magyary Gézáról a „Magyar polgári perjog" című müvének a szerzó halála után megjelent 
III. kiadása előszavában., Csöndes Mónika: i. m. 237-238. o.
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szovjet jogi műveket le tudták fordítani magyarra. Ennek a csoportnak volt 
tagja a később, 1975-ben bekövetkezett korai haláláig Pécsett tanító P a p  T ib o r  

családjogász professzor. Az ő tekintélyes tevékenységének az eredménye az, 
hogy Magyarországon egyedüli módon a családjogot önálló oktatási egység 
keretei között tanítják a pécsi jogi karon.
Pap Tibor 1921-ben Munkácson született. Általános iskoláit Palánkon és 
Moravska Trebován, míg középiskoláit Lőcsén, Késmárkon és Munkácson vé
gezte. Édesapja komoly figyelmet fordított fia idegennyelvi képzésére, ezért 
számos intézményben végezte tanulmányait. Kitüntetéssel érettségizett a 
Munkácsi Állami Gimnáziumban. A budapesti Pázmány Péter Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója volt 1940 és 1944 között, 
1944. október 14-én szerezte meg diplomáját. Az egyetemen Marton Géza 
professzor demonstrátora volt.1'4
Állami ösztöndíjasként 1946-tól 1949-ig a leningrádi (ma szentpétervári) egye
temen aspirantúrán vett részt Venediktov és Rajher professzorok mellett. 1949 
és 1960 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi In
tézetében munkatársként, később főmunkatársként tevékenykedett. Szoros 
kapcsolatban maradt az intézettel 1960 után is. 1960 őszéig a Magyar Jogász 
Szövetség polgári jogi szakosztályának titkári teendőit is ellátta. 1952-től meg
szakítás nélkül vett részt a Jogtudományi Közlöny című tudományos folyóirat 
szerkesztésében. Nagy szakmai hozzáértéssel és gondossággal látta el feladatát 
a lapnál, kezdetben szerkesztőségi titkárként, majd szerkesztőként, 1972-től 
pedig főszerkesztőként.114 115 1950 és 1954 között a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Karán a szovjet polgári jog alapjairól előadásokat tartott 
még mint meghívott előadó.116 Kandidátusi disszertációját 1958-ban védte 
meg „A házasság intézménye a népi demokratikus jogban" címmel, a mű mo
nográfiaként is megjelent 1959-ben. Ezt követően 1958-tól egészen haláláig

114 Dudás Attíláné Körinek Beáta Zsófia: "Felejthetetlenül Pap Tibori..." In: Pécsi 
Jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) Antológia (szerk.: Kajtár István). PTE Állam- és 
Jogtudományi Kara, Pécs 2008. 71. o.

115 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 71. o.
116 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
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a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanszékvezetőként 
működött. 1972-ig a II. Számú Polgári Jogi Tanszéken tevékenykedett először 
tanszékvezető docensként, majd 1960-tól már egyetemi tanárként, aztán egé
szen haláláig az országos kutatási bázisul megalapított Családjogi tanszéket 
vezette.117 Közreműködött a családjogi törvénykönyv, valamint a polgári tör
vénykönyv előkészítési munkálataiban, 1974-ben pedig a családjogi törvény 
módosításának kidolgozásában.118

Előadói szinten beszélte az orosz, német, francia, cseh, lengyel, bolgár nyel
veket, továbbá horvátul és szlovákul írt, fordított.119 Hozzávetőlegesen 130 
tudományos publikációja jelent meg, főként a családi jog és a polgári jog 
kérdésköréből. Több tanulmánya foglalkozott a házasság érvénytelenségének 
problematikájával, a házasság felbontásának elvi és kodifikációs vagy a gyer
mek jogállásának elméleti kérdéseivel. A családi jogi egyetemi tankönyvének 
megírásáért, annak magas színvonalát elismerve, nívódíjjal tüntették ki.120

Pap Tibor a családjog Európa szerte ismert képviselője volt, számos szakmai 
fórumon tartott előadásokat. Egyik kezdeményezője, valamint aktív résztve
vője is volt az európai szocialista országok rendszeresen megtartott nemzet
közi konferenciáinak. Referált többek között Jénában a Szocialista Családjo
gászok III. Nemzetközi Konferenciáján 1969-ben, 1970-ben a Közép-Euró
pai Családjogászok Konferenciáján Bécsben, 1972-ben Bledben, az Európai 
Népességtudományi Unió Nemzetközi konferenciáján. Rövid betegség után 
1976. január 7-én váratlanul, 55 évesen hunyt el.121 Amikor Pap Tibor Pécsett 
az ötvenes években megkezdte oktatói tevékenységét, épp az egyik tanszéki 
átcsoportosítását élte a Kar. Pap Tibor még nem egy önálló családjogi egység
117 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
118 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
119 Rudolf Lóránt: A civilisztika tudománycsoport kari fejlődése 1945-1974 között. In: Fejezetek 

a pécsi egyetem történetéből (szerk.: Csizmadia Andor). Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
1980. 216-228 o., Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.

120 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
121 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 76. o.
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élére került. Két polgári jogi tanszék szerveződött,122 az egyiknek ő, a másiknak 
Rudolf Lóránt professzor lett a vezetője. Az ötvenes években kialakított civilisz- 
tikai tanszéki struktúra a hatvanas években érintetlen maradt, ám a hetvenes 
években ismét lényeges változások következtek be. Többek között a Polgári 
Jog II. tanszékből alakult a Családjogi tanszék, mely 1975-ig továbbra is Pap 
Tibor, majd sajnálatos halálát követően először Benedek Ferenc professzor, 
majd Csiky Ottó, a Megyei Bíróság akkori elnökének vezetésével működött, 
azután Somfainé Filó Erika egyetemi docens vette át a tanszék vezetését, és 
működteti a mai napig.123
A családjog önálló stúdiumként való oktatása az 1963-1964-es tanévben kez
dődött.124 Ezt megelőzően a polgári jog, a még korábbi időszakban a magyar 
magánjog órakeretében kapott helyet. 1958-tól, Pap Tibor tanszékvezetővé 
való kinevezésétől, a II. számú Polgári Jogi tanszék látta el a családjog tan
tárgy oktatását. Az 1972-ben létrehozott önálló Családjogi tanszék végezte el 
a témával kapcsolatos tudományos kutatói és oktatói feladatokat. A Pap Tibor 
nevével fémjelzett Családjogi tanszék országos kutatóbázissá vált, mozgalmas 
diákköri élet zajlott. Egyedülálló módon ez a tanszék oktatta mind a családjo
got, mind pedig néhány éven keresztül speciális kollégiumként a nemzetközi 
magánjogot is.125

A pécsi jogi karon Pap Tibor megvalósította a II. világháborút megelőző csa
ládjogi oktatáshoz képest modern felfogású, a külföldi megoldásokra nyitott, 
tudományos bázisul szolgáló tanszéket. Életművének egyik legfontosabb tel

122 Kengyel Miklós: Civilisztika Tanszék. In: 75 Éve Pécsett. PTE Állam- és Jogtudományi Kara, 
Pécs 1998.13. o., Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 73. o.

123 2007 óta, az azóta csoporttá alakult szervezeti egység vezetésével dr. Somfai Balázs 
egyetemi docensét bízták meg. Lásd: Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 73. o.

124 Filó Erika: Családjog. In: Fejezetek a pécsi egyetem történetéből (szerk.: Csizmadia Andor). 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 1980.234-238. o., Lásd: Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: 
i. m. 73. o.

125 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 73. o.

75



85 ÉVE PÉCSETT

jesítménye, hogy a magyar családjogot, mely korábban egyházi elemekkel volt 
átszőve, jelentős mértékben korszerűsítette.126

Tudományos munkájának fontos állomása volt az a jogösszehasonlító kötet,127 
melyet az európai szocialista országok családjogi törvényeiről és bírói gyakor
latáról jelentetett meg. Később ebből a munkából kiindulva tervezett kidolgoz
ni egy szintén összehasonlító, több ország családjogi rendszerét részleteiben is 
magába foglaló szintézist, korai halála miatt ez soha nem jött létre.128

Számos munkája foglalkozott olyan családjogi szempontból lényeges, meg
oldásra váró problémával, mint a házastársak vagyonközösségének és a va
gyonközösség megszüntetésének, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, 
valamint a szülő és gyermekek közötti jogviszonyok elméleti kérdéseivel.129

A magyar munkajog alapintézményeinek dogmatikai kidolgozásában meg
határozó szerepet játszó, a polgári jogot szerető, de azzal ellentmondásos vi
szonyban lévő és a polgári jogi elméletekkel folyton viaskodó R o m á n  L á sz ló  

1927. október 5-én született Pacsán, Zala megyében. Általános iskolai tanul
mányait Hahóton végezte, ahol édesapja községi jegyző volt. Nagykanizsai 
gimnáziumi éveit 1944 decembere és 1946 februárja között amerikai hadi
fogság szakította meg, így 1947-ben érettségizett. 1948-ban kezdte meg a 
Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán tanulmányait, már másodévesen „kitűnő 
tanulásért" kitüntetést kapott, harmadéves korától demonstrátorként tevé
kenykedett. 1952 januárjától gyakornokként, ugyanezen év novemberétől 
tanársegédként, 1962. május 1-jétól adjunktusként dolgozott. 1969 máju
sában megvédi a kandidátusi disszertációját „A munkáltatói utasítási jog és 
az utasításteljesítés kötelezettsége" címmel. 1971. július 1-jétől docensnek

126 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 73. o.
127 Pap Tibor: Az európai szocialista országok családjogi törvényei. MTA, Budapest 1969, 

Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
128 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
129 Dudás Attiláné Körinek Beáta Zsófia: i. m. 72. o.
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nevezték ki. Akadémiai doktori értekezése az „Egyének és kollektívák" címet 
viselte, 1992-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1957 és 1993 között részt vett 
a Munkaügyi Minisztérium kodifikációs munkálataiban. 1991 júliusától 1996 
júniusáig a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogi Kara Munkajogi 
Tanszékének vezetője. 1995-ben elnyerte a Karon az „Év legjelentősebb pub
likációja" díjat.130

Kritikus természete, már-már fanatikus igazságérzete gyakran sodorta konf
liktusokba. A tanszéki iratok között megőrzött, az akkori kari vezetés által 
készített oktatói jellemzésében többször szerepel, hogy nem volt elég aktív 
résztvevője az egyetemi közéletnek, a hallgatókkal, kollégákkal feszült volt 
a viszonya. E jellemzések azonban azt is említik, hogy közvetlen kollégáival 
baráti nexust alakított ki, s nagy hangsúlyt helyezett az új oktatói nemzedék 
kinevelésére.131 Oroszul beszélt, emellett ismerője volt a francia és német 
szakirodalomnak is. 1997-es nyugdíjba vonulása után is kapcsolatban maradt 
a Jogi Karral, továbbra is oktatott. Aktívan publikált, míg súlyos betegsége, 
majd 2001. június 27-én bekövetkező halála végleg ki nem vette kezéből a 
tollat.132

Román professzor müvei számos témát öleltek fel. Nagy port kavart a „vállalati 
jog"-ról vallott elmélete.133 „Kollektív jelleg az individuális munkajogviszony
ban" címú tanulmánya a rendszerváltozást megelőző jogi problémákra rea
gált, sajátos kollektívaelméletet kidolgozva. Érvelése a mai napig méltán tart

130 Kajtár Edit: Román László. In: Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) Antológia 
(szerk.: Kajtár István). PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008.164. o.

131 Román László akta. Tanszéki irattár. Kajtár Edit: i. m. 164. o.
132 Kajtár Ed it: i. m. 164. o.
133 A tanulmányról részletesebben lásd: Kiss György: Egy vita a 80-as évekből - értékelés mai 

szemmel. In: Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára (szerk.: Kiss György 
- Berke Gyula - Bankó Zolán - Kajtár Edit). Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs 
publicata 141. PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008. 271-290. o. Kajtár Edit: i. m. 
164. o.
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számot a munkajogászok érdeklődésére.134 A munkaszerződés és a munka- 
jogviszony általános összefüggéséről készült tanulmánya a munkaszerződés 
és a munkajogviszony közötti különbséget emeli ki.135 A hazai szerzők közül 
elsőként vizsgálta a munkaszerződés és a munkajogviszony tartalmi elemeit 
jogi természetük szempontjából.136 Érdeklődési köre több témakört is felölelt. 
Társadalombiztosítási jog iránti érdeklődésének bizonyítéka többek között 
„A fizetésemelés »természete« a társadalombiztosítási jogban" címet viselő 
cikke.137 Román professzor tanulmányaiban górcső alá vette a polgárjog és a 
munkajog viszonyát, ugyancsak vizsgálta a munkajog, valamint a büntetőjog 
és az alkotmányjog kapcsolódási pontjait. Rámutatott az ütközési pontok
ra, az eltérő szemléletre. A jogegyenlőségről írott tanulmányával részt vett 
az alkotmány-előkészítés munkájában is.138 Számos tanulmányában felhívta a 
figyelmet a rendszerváltozás után "importált" szakszavak pongyolaságára. Vé
leménye szerint a „munka szerinti megítélés követelménye" helyesebb, mint 
az "egyenlő bánásmód" kifejezés. Ugyancsak kikelt az Alkotmánybíróság ha
tározataiban előforduló „pozitív diszkrimináció" kifejezés ellen. Lehoczkyné 
Kollonay Csilla így je llem zi:"[...] tudományos életének jelentős részét szánta 
alapvetően fontos fogalmak gondos és precíz kidolgozásának, akinek a pon
gyolaság és pontatlanság szinte fizikai fájdalmat okozott [...]".139

134 Román László: Kollektív jelleg az Individuális munkajogviszonyban. Jogtudományi Közlöny 
1984.6. sz. 306-316. o. Kajtár Edit: i. m. 164. o.

135 Román László: A munkaszerződés ésa munkajogviszony általános összefüggése. Dolgozatok 
15. Pécs 1984.175-223. o. Kajtár Edit: i. m. 164. o.

136 Kajtár Edit: i. m. 164. o.
137 Román László: A fizetésemelés „természete" a társadalombiztosítási jogban. Magyar Jog 

1984. 747-753. o., Kajtár Edit: i. m. 164. o.
138 Román László: A jogegyenlőség tartalma és a diszkrimináció tilalma. In: Alapjogok és 

alkotmányozás. Az emberi jogok szabályozása az új alkotmányban. Tanulmányok. KJK-MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest 1996.171-244. o., Kajtár Edit: i. m. 164. o.

139 Lehoczkyné Kollonay Csilla: Ismerkedés az egyenlőséggel, különbségekkel és társadalmi 
sokféleségünkkel. In: Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára (szerk.: Kiss 
György - Berke Gyula - Bankó Zolán - Kajtár Edit). Studia iuridica auctoritate Universitatis 
Pécs publicata 141. PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008. 291. o., Kajtár Edit: i. m. 
164. o.
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Román László professzor jelen sorok írójának negyedéves joghallgató korában 
munkajogot tanított. Előadásain mindig precízen felkészült volt. Szakmáját, 
tárgyát nagyon komolyan vette. Gondolatait nem volt könnyű követni. Mindig 
és mindenkivel igyekezett korrekt lenni, a korrektség érdekében gyakran bo
nyolulttá váltak a mondatai. Ha magyarázott, pláne ha definiált, megpróbált 
mindig mindenre kitérni, és minden apró elemet beépíteni az állításaiba. Elő
adásait egy néhány évvel felettünk járó, buzgó joghallgatónő kézírásos jegyze
tei alapján „stencilben" jelentette meg. Abban az időben még nem volt olyan 
nagy „tankönyv-dömping", mint manapság. Félelmetesen nehéz olvasmány 
volt ez a stencil. Hosszú órákon keresztül kellett olvasni, hogy a tanuló elkap
ja  a szerző gondolatmenetét, viszont ha ez megtörtént, néhány hidegrázóan 
furcsa pillanat után egy kristálytiszta dogmatikai világba (joghallgatóként néha 
túlvilágnak tűnt) lehetett bejutni és ott tényleg azt lehetett érezni, hogy a szer
zőnek mindenkivel, minden munkajogász vitapartnerével szemben igaza van. 
A stencilt becsukva nehéz volt szóban összefoglalni az olvasottakat, a vizsgán 
pedig ez szinte lehetetlen volt.'40

Emlékszem, ennek az említett tansegédletnek a címlapján is feltüntetett műfa
ja  az volt, hogy az írás „kari rész-kiegészítő segédjegyzet". A munkajog szigor
laton külön vizsgatétel volt, hogy ez a stencil miért éppen „kari rész-kiegészítő 
segédjegyzet". Aki ezt a tételt húzta, különösen úgy érezte, hogy elhagyta a 
szerencse.140 141

Román László szerény, sokszor sértődöttnek tűnő ember volt. A hallgatókkal 
és a fiatalabb kollegákkal bizonyos távolságot mindig megtartott. Nagyon hos
szú ideig velem is magázódott. A kandidatúrám megvédését követően ajánlot
ta fel a tegeződést. Pedig kifejezetten jó viszonyban voltunk. Hívott is annak

140 Kecskés László: Az újabb EU Rendeleti jogalkotásokkal kapcsolatban megjelenő elméleti 
problémák a civilisztikai jogalkalmazásban. In: Román László Emlékkönyv (szerk.: Kiss 
György - Berke Gyula - Bankó Zolán - Kajtár Edit) Studia iuridica auctoritate Universitatis 
Pécs publicata 141. PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008. 235. o.

141 Kecskés László: i. m. 235. o.

79



85 ÉVE PÉCSETT

idején a munkajogi tanszékre. Érezhette, hogy nem lesz könnyű meggyőznie. 
Nem is sikerült. Úgy próbált kedvet csinálni a tárgyhoz, hogy azt a szülészethez 
hasonlította. Mondta, hogy ahogy a szülész egy kicsit sebész is, belgyógyász is, 
bőrgyógyász is, meg ki tudja még, mi nem, úgy a munkajogász polgári jogász, 
büntetőjogász, igazgatási jogász, alkotmányjogász is egy személyben.142

Szerénységének és korrektségének sajátos megnyilvánulása volt, amikor tanúja 
voltam annak, hogy adjunktus korában egy joghallgató docensnek szólította, 
egy másik alkalommal pedig, amikor docens volt, valaki professzornak mond
ta. Zavartan kérte ki magának mindkét alkalommal az ügyeskedő joghallgatói 
csúsztatást. Mindkét esetben - néhány év időközzel - a válasza a következő 
kérdés volt: „Miért hív így kollega? Lehetnék kisebb is, nem?"143

Bonyolult volt a polgári joghoz való viszonya is. Azt hiszem, ő igazából polgári 
jogász szeretett volna lenni, de mivel ez nem adatott meg számára, valahogy a 
maga sajátos, csipkelődős modorában mintha haragudott volna erre a tárgy
ra. Szerintem túlhangsúlyozta és túldramatizálta a polgári jog és a munkajog 
között amúgy kétségtelenül meglévő különbségeket. Abban az időben per
sze, amikor ő alkotott, volt is erre oka bőven. Olyan idők voltak azok, ami
kor például a munkaügyi miniszternek és a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
főtitkárának konkrét jogosítványai voltak a munkaügyi igazságszolgáltatással 
kapcsolatban.144

Sportosan, az egészségét védve élt. Érdekes volt látni őt szinte versenytempó
ban száguldó kerékpárján a Mecsek lejtőin és a már akkor is nagy forgalmú 
pécsi belvárosban is. A vizsgákon és beszélgetés közben néha szertartásosan 
rágyújtott egy-egy cigarettára. Furcsán állt a kezében a cigaretta.145

142 Kecskés László: i. m. 235. o.
143 Kecskés László: i. m. 236. o.
144 Kecskés László: i. m. 236. o.
145 Kecskés László: i. m. 236. o.
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Méltánytalannak érezte és fájlalta nyugdíjazását. Nagyon fiatalos volt, amikor 
nyugdíjba került. Az különösen érzékenyen érintette, hogy nem kapta meg a 
professor emeritus címet. Csalódottságát kutatómunkába fojtotta. Ekkor írta 
meg a professor emeritus-i jogviszonyról szóló analitikus dogmatikai tanul
mányát.146

Utoljára halála előtt néhány hónappal találkoztunk Balatonfenyvesen a te
lepülésen átvezető régi 7-es országúton lévő régimódi Potecz-féle műszaki 
boltban. Azért szeretek néha bemenni oda, mert múlt század eleji hangulata 
van annak a helynek. Az idős, szikár, svájci sapkás tulajdonos mindenkit ked
vesen kioktat műszaki dolgokból. Mindent tart a boltban, kalapácstól kezdve 
számos apró cikket, de még zoknit és alsónadrágot is. A különös árukínálat 
összetételére soha nem mertem rákérdezni. Valószínűleg kaptam volna kiok
tatást a tulajdonostól. Román professzor ebbe a boltba robbant be hirtelen, 
szinte kerékpárostól. Bosszús izgatottsággal magyarázta, hogy valami hiányzik 
a biciklijéről, mert „lelopták". Gyakran történt vele ilyesmi. Azt hiszem, áldo
zattípus volt. Nem kérdezte tőlem, hogy én mit keresek a boltban, szerintem 
tudta, hogy semmit, meg azt is sejtette, hogy miért voltam ott. Dolga végezté
vel gyorsan távozott biciklijével. Nagyon sietett valahová.147

Az 1970-es évek elején Pécsre került polgári eljárási jog professzor, F a rk a s J ó 

z s e f  1989-ben bekövetkezett haláláig többször volt tanszékvezető, mert eb
ben a két évtizedben a Polgári Eljárási Jogi Tanszék és a Polgári Jogi Tanszék 
többnyire közös szervezeti egységként működött. Farkas József professzornak 
Pécsre kerülésekor az volt a célja, hogy újraszervezze a polgári jog pécsi egye
temi oktatását és tudományos kutatását. Ezt azonban rajta kívül álló okból 
csak részben tudta megvalósítani. Ösztönzésére választotta a polgári jogászi 
elméleti pályát az egyetemi tanulmányait 1976-ban befejező Takáts Péter és 
az 1977-ben végzett Kecskés László is. 1973-tól Lábady Tamás is - aki abban

146 Kecskés László: i. m. 236. o.
147 Kecskés László: i. m. 236. o.
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az időben bíró volt, de gyakorló jogászként is rendszeresen publikált a szemé
lyiség védelme, a nem vagyoni kár témakörében - oktatni és kutatni kezdett 
a tanszéken másodállású oktatóként. Takáts Péter és Kecskés László az akkor 
fénykorában lévő híres tudományos iskolának, az Eörsi-iskolának is tagja le
hetett. A hetvenes évek végek végén és a nyolcvanas évek elején ők alkották 
az Eörsi-iskola „unokái" körét a tudományos iskola akkori „fiúi" szintjét adó, 
„vezető polgári jogászként" elfogadott négy pesti jogtanár és akadémiai kutató 
mögött. Takáts Péter nagy hatású „A szabványszerződések" című, a kandidátusi 
disszertációja anyagán alapuló könyve 1987-ben jelent meg. Kecskés László 
kandidátusi értekezését 1985 novemberében a z ,Állami immunitás és kárfele
lősség" címmel védte meg (az értekezés később, 1988-ban könyv formájában 
is megjelent „Perelhető-e az állam?" címmel). Akadémiai doktori disszertáci
óját pedig 1995 novemberében védte meg „EK-jog és jogharmonizáció" cím
mel, amely még ugyanebben az évben könyv formájában is megjelent. Kecskés 
László habilitációs előadását 1995. február 17-én tartotta a pécsi egyetemen, 
egyetemi tanári kinevezését pedig 1995. július 1-én vehette át. Ugyanebben 
a hónapban számára a brüsszeli EU Bizottság ,Jean Monnet Professzor" címet 
adományozott. 1997. április 5-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjas.

F a rk a s J ó z s e f  Budapesten született 1925. december 27. napján, és Dombóvá
ron halt meg 1989. november 5-én. „A családja a hajdani Szatmár megyéből 
eredt, ahol a felmenők vármegyei tisztviselők voltak. Testvérével korán félár
vaságra jutottak, körorvos édesapjuk hamar elhalt."148 „Középiskoláit Tatán és 
Sopronban járta. A II. világháború csaknem végzetes lett számára: sebesülés, 
majd orosz hadifogság, amely elől csodával határos körülmények között meg
szökött. 1945-ben beiratkozott a Debreceni Egyetem Jogtudományi Karára. 
Az egyetemi évei alatt már munkát kellett vállalnia: volt házitanító, könyve
lő, utolsó évesen pedig demonstrátor."149 1949-ben szerzett sub laurea Almáé

148 Kengyel Miklós: Farkas József halálára. Magyar Jog 1990. 4. sz. 375. o., Király Lilla: Farkas 
József jogász professzor életműve. In: Pécsi Jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008) 
Antológia (szerk: Kajtár István). PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2008.195. o.

149 Kengyel Miklós (1990): i. m. 375. o., Király Lilla: i. m. 195. o.
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Matris kitüntetéssel állam-és jogtudományi oklevelet a debreceni jogi karon.150 
Munkába állása után alig egy fél évvel megszüntették a debreceni jogi kart.151 
A Budapesti Egyetemen, majd az MTA Jogtudományi Intézetében tevékenyke
dett. Tudományos tevékenységének első szakasza az itt eltöltött évekre esett. 
A kezdet ragyogó pályafutást ígért: 1955-ben az ország egyik legfiatalabb kan
didátusa lett, a következő évben kiadták „A bizonyítás a polgári perben" című 
könyvét, amely mind a mai napig az egyik legmegbízhatóbb hivatkozási alap
ja a bizonyítással foglalkozó eljárásjogászoknak.152 1956. október 23-án este 
külföldi útjáról hazatérve a forradalom lázában égő Budapest kellős közepén 
találta magát. Egyik szervezője lett a Tudományos Dolgozók Forradalmi Bi
zottságának. Ez is közrejátszott abban, hogy 1958-ban elhagyta az Intézetet 
és 14 éven keresztül jogtanácsosként dolgozott,153 többek között a Nehézipari 
Minisztérium Jogi Osztályán különböző beosztásokban.154

Az életút második szakasza nem volt haloványabb az előzőnél, bár tagadha
tatlanul más jelleget öltött. Ebben a másfél évtizedben alakult ki a gyakor
lattal való rendkívül szoros kapcsolata, miközben perjogász létére olyan te
rületeknek vált a szakértőjévé, mint a bányajog, a választott bíráskodás vagy 
az iparjogvédelem.155 1972-ben a fővárosból Pécsre költözött, hogy az akkor 
még „egykarú" Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán folytassa az 
ötvenes évek végén félbeszakadt tudományos pályafutását egyetemi docensi

150 Memória professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és ajogutód 
intézmények professzorai (szerk.: Czibók Balázs - Jankovits László -  Nagy Ferencné). PTE, 
Pécs 2000. 46. o., Király Lilla: i. m. 195. o.

151 Kengyel Miklós (1990): i. m. 375. o., Király Lilla: i. m. 195. o.
152 Király Lilla: i. m. 195 -196. o.
153 Kengyel Miklós (1990): i. m. 375. o., Király Lilla: i. m. 196. o.
154 Memória professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és ajogutód 

intézmények professzorai (szerk.: Czibók Balázs -  Jankovits László -  Nagy Ferencné). Pécs 
2000.46. o., Király Lilla: i. m. 196. o.

155 Kengyel Miklós (1990): i. m. 375. o., Király Lilla: i. m. 196. o.
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státuszban.'56 1973-tól tanszékvezető egyetemi tanár lett.156 157 Ugyanabban az 
évben doktori tudományos fokozatot szerzett a Jogerő a magyar polgári peres 
eljárásban" című monográfiájával.158

Kiváló, szellemes előadó, igényes cenzor, jelentős szerepet játszott a magyar 
jogászközéletben.159 A polgári eljárásjog tudományon kívül elsősorban bizto
sítási joggal, bányajoggal és iparjogvédelemmel foglalkozott.160 Egészen halá
láig - egyre súlyosbodó betegsége ellenére - töretlen kitartással és hatalmas 
energiával dolgozott, félig tréfásan, félig komolyan a „tudomány munkásának" 
nevezte magát.161 Azok közé tartozott, akiket szolgálataikért a hatalom nem 
emelt magasra, nem halmozott el csillogó kitüntetésekkel, azonban 19 évvel 
a halála után és egy politikai-gazdasági rendszerváltást követően is a polgári 
eljárásjogi tananyag szerves részeként oktatják az általa kidolgozott elmélete
ket, definíciókat.162

Farkas József gazdag életműve több mint négy évtizedet fog át. A professzor 
úr közismerten nagyon pontos ember volt, ezért a ránk maradt bibliográfiája 
is rendkívül precíz. Ebből tudjuk, hogy az első tudományos publikációja 1951 - 
benjelentmegajogtudományi közlönyben „A polgári jogi igényérvényesítése 
az új büntető perrendtartás szerint" címmel,163 az utolsó pedig csaknem 16

156 Ivancsics Imre: Ajánlás. In: Polgári Eljárásjog a XXI. században: Tanulmányok Farkas József 
emlékére (szerk.: Kengyel Miklós). Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2002. 8. o„ Király Lilla: i. m. 
196. o.

157 Király Lilla: i.m. 196.0.
158 Király Lilla: i. m. 196. o.
159 Memória professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód 

intézmények professzorai (szerk.: Czibók Balázs - Jankovits László - Nagy Ferencné). PTE, 
Pécs 2000. 46. o„ Király Lilla: i. m. 196. o.

160 Király Lilla: i. m. 196. o.
161 Kengyel Miklós: Farkas József (Nekrológ). Jogtudományi Közlöny. 1990.1. sz. 46. o„ Király 

Lilla: i. m. 196. o.
162 Király Lilla: i. m. 196. o.
163 Kengyel Miklós: Farkas József életműve. In: Polgári Eljárásjog a XXL században: Tanulmányok 

Farkas József emlékére (szerk.: Kengyel Miklós). Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2002. 9. o., 
Király Lilla: i. m. 196. o.
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évvel a halála után, 2005-ben látott napvilágot „Bizonyítás a polgári perben" 
című monográfiában.164 Ha az életművet egy szóval próbáljuk meg jellemez
ni, akkor nyugodtan nevezhetjük enciklopédikus jellegűnek, legalábbis ami a 
polgári eljárásjogi vonatkozásait illeti, de az életmű meghaladja a polgári el
járásjog-tudomány kereteit, hiszen kiváló ismerője volt a szellemi alkotások 
jogának, különösen a szerzői jognak, a bányajognak, a biztosítási jognak, az 
energiahordozókkal összefüggő jogi szabályozásnak és a környezetvédelmi 
jognak. Életműve a polgári eljárásjog-tudományon belül a polgári peres és 
nemperes eljárás csaknem valamennyi területét átfogta. Az ötvenes években 
sokat foglalkozott a házassági és a származás-megállapítási perekkel és az 
ügyész polgári részvételével, mint az 1952. évi polgári perrendtartás egyik új 
intézményével. A bizonyítás kérdései egész életen keresztül végigkísérték. Az 
egyik legelső tanulmánya (1952) az anyagi igazság kérdésével foglalkozott, az 
első monográfiája, amely 1956-ban jelent meg „Bizonyítás a polgári perben" 
címet viselte, ezt nem sokkal a halála előtt frissítette fel, egészítette ki a „Feje
zetek a polgári perbeli bizonyítás köréből" című tanulmánykötetében. A másik 
bizonyítással kapcsolatos munkája ugyancsak 1956-ban jelent meg, amelyet 
Fehér Miklóssal társszerzőségben írt, címe a „Szakértői bizonyítás a származás
megállapítási és gyermek-elhelyezési perekben".165

A hatvanas-hetvenes években, amikor jogtanácsosként dolgozott, az érdeklő
dése is a gyakorlati kérdések felé fordult, azonban jó néhány jelentős elméleti 
tanulmány is született ebben az időszakban: „A nemperes eljárások néhány 
elméleti kérdése" (Jogtudományi Közlöny, 1962), ,A műszaki fejlődés néhány 
kérdésének hatása a polgári perbeli bizonyításra" (Jogtudományi Közlöny, 
1972), fejezetek a polgári perrendtartás kommentárjába (1959, 1967, 1976). 
Szinte minden évben oktatóanyagokat állított össze a Magyar Jogász Szövet
ség számára, amelynek élete végéig lelkes aktivistája volt. A hetvenes évek
ben kezdett el foglalkozni másik nagy témájával: a jogerővel. Több magyar

164 Király Lilla: i. m. 196. o.
165 Kiráy Lilla: i. m. 197. o.
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és német nyelven írott tanulmánya után 1976-ban jelent meg az Akadémiai 
Kiadónál „A jogerő a magyar polgári peres eljárásban" című monográfiája. 
1980-ban írta meg az Állam-és Jogtudományi Enciklopédiának a polgári el
járásjogra vonatkozó fejezetét. Egyre több tanulmánya jelent meg németül, 
és elhatalmasodó betegsége ellenére is hatalmas energiával dolgozott. Egyre 
többet foglalkozott a nemzetközi polgári eljárásjoggal, a választottbírósági el
járással és az alkotmányos elveknek a polgári eljárásjogra gyakorolt hatásával. 
A halála előtti utolsó két évben rendkívül termékeny volt, ekkor jelent meg „A 
környezetvédelem a polgári eljárásjogban", valamint „A választottbíráskodás 
néhány elméleti kérdése" című tanulmánya a Jogtudományi Közlönyben, „ A 
biztosítási perek és a nemzetközi polgári eljárásjog" című jegyzete és „A polgári 
eljárásjog alkotmányos szabályozása" című értekezése.166

A nyolcvanas évek elején nagy lendülettel vetette bele magát a polgári per- 
rendtartás új rakod ifi kálásába, amely 1980 és 1985 között a kormány ötéves 
kodifikációs tervében szerepelt. Rengeteg al- és főbizottságnak volt a tagja, 
vezetője, társelnöke; fáradhatatlanul utazott, szervezett, előadásokat tartott, 
munkaközösséget vezetett és egymás után készítette el javaslatait, legszíve
sebben az egész kodifikáció ügyét a vállára vette volna és egy egyszemélyes 
tervezetet készített volna el.167

Ars poétikáját a polgári eljárásjog tudományos művelése tekintetében úgy 
fogalmazta meg, hogy annak „feladata, hogy a gyakorlat eredményeinek fel
dolgozásával és általánossá tételével, elméleti tételek kifejtésével, fogalom- és 
rendszeralkotással segítse működésében és továbbfejlődésében a gyakorlatot. 
A gyakorlati munka támogatása természetesen a jogtudomány részéről nem 
állhat a gyakorlat mindennapi kérdéseivel való szűk prakticista foglalkozásban, 
hanem magasabb, differenciáltabb szinten kell annak történnie. [...] Egyszóval:

166 Király Lilla: i. m. 197. o.
167 Kengyel Miklós (2002): 10-12. o„ Király Lilla: i. m. 197-198. o.
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a jelen és a közeljövő feladata a polgári eljárás legfőbb kérdéseinek monogra
fikus feldolgozása".168

A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1956-ban jelentette meg a „Bizonyítás a 
polgári perben"169 címmel Farkas József monográfiáját, amely a szerző számára 
egy magasra ívelő tudományos pályafutás ígéretét hordozta magában. A bizo
nyításjogintézménye iránti elkötelezettségét mutatja, hogy 1976-ban újraírta 
„A polgári perrendtartás magyarázatának" (Kommentár) a bizonyításról szóló 
fejezetét, tanulmányokat írt a jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasznál
hatóságáról, a valószínűségnek a tényállás-megállapításában betöltött szere
péről. Egész életében készült arra, hogy jelen monográfiáját kiegészíthesse és 
felfrissíthesse. 1987-ben állította össze a „Fejezetek a polgári perbeli bizonyítás 
köréből" című tanulmánykötetét, de a kézirat további gondozásában az 1989- 
ben bekövetkezett halála megakadályozta.170 2005-ben - Kengyel Miklós társ
szerzői és szerkesztői közreműködésével -  került sor az ötven évvel azelőtt 
íródott alapmű átdolgozására és újbóli kiadására.171

Farkas Józsefnek a polgári perbeli bizonyítással kapcsolatos megállapításai és 
okfejtései fél évszázad elteltével sem veszítették el az időszerűségüket,172 ezért 
kerülhetett arra sor, hogy az időközben megváltozott jogszabályi környezethez 
idomuló korábbi gondolatok a mai olvasó számára is iránymutatóul szolgál
hatnak a jogintézmény megismeréséhez, alkalmazásához. „Mondanivalójának 
lényege azokban a tárgyszerű következtetésekben és magyarázatokban állt, 
amelyekhez bőségesen merített a régi magyar szerzők munkáiból és a német 
perjogi irodalomból. Ennek köszönhetően születtek meg azok az ideológiától 
mentes fogalmak, amelyek a rendszerváltás után is megállták helyüket. Jogász
168 Farkas József: Bizonyítás a polgári perben. KJK Könyvkiadó, Budapest 1956. 5. o, Király Lilla: 

i. m. 198. o.
169 Farkas József (1956): i. m.
170 Farkas József - Kengyel Miklós: Előszó. In: Bizonyítás a polgári perben. KJK-KERSZÖVJogi és 

Üzleti Kiadó Kft., Budapest 2005.11. o, Király Lilla: i. m. 198. o.
171 Király Lilla: i. m. 198. o.
172 Farkas József- Kengyel Miklós (2005): i. m. 12. o., Király Lilla: i. m.198. o.
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nemzedékek sora nőtt fel a bizonyítás, a bizonyítás nélküli ténymegállapítás, a 
vélelem, az ideiglenes igazság vagy az okirat »Farkas-féle« meghatározásán."173 
1976-ban kiadott „A jogerő a magyar polgári peres eljárásban'174 című mun
kájában a jogerő jelentőségét, lényegét és a jogrendszerben elfoglalt helyét 
boncolgatta mind a peres, mind a nemperes eljárásokban. 1977-ben kiadott 
tanulmányában „A jogerő személyi hatálya és tárgyi terjedelme a polgári eljá
rásban" címmel kiegészítette a témában kifejtett korábbi gondolatait, azoknak 
a gyakorlati kérdéseknek a megválaszolásával, amelyek a mai napig foglalkoz
tatják a gyakorló jogászokat. Különös jelentőséget kapott a jogerőnek a per 
tárgyára gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdések vizsgálata, a jogerőelmélet 
kidolgozása, különös tekintettel a rendkívüli perorvoslatok szabályozásának 
konkretizálása, a törvényességi óvás, mint „felügyeleti intézmény" újragon
dolásával, amely - álláspontja szerint - elsősorban a jog egységesítését és a 
bírói gyakorlat megfelelő irányítását szolgálná, és nem egy hiányzó második 
perorvoslati fórum pótlására hivatott. Az alaki és anyagi jogerő elkülönítéséről 
írt elméleti felvetései közvetlenül a gyakorlat szolgálatába állíthatónak bizo
nyultak.175

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával került sor az 
1987-1989 közötti időszakban a környezetkárosításból eredő kártérítési igé
nyek érvényesítésével kapcsolatos kutatómunka monografikus feldolgozására, 
melynek eredményeként jelent meg „A környezetkárosításból eredő igények 
érvényesítésének bírói gyakorlata"176 című munka társszerzőségben Gátos 
Györggyel és Tarr Györggyel. Ezt egy 1979-80-as években - a Magyar Tudomá
nyos Akadémia támogatásával - folytatott korábbi kutatás előzte meg, mely
nek célja szintén a téma gyakorlati irányultságú feldolgozása a bírói gyakorlat 
összegyűjtése és elemzése útján. Farkas József témavezetőként koordinálta és
173 Farkas József - Kengyel Miklós (2005): i. m. 12. o, Király Lilla: i. m. 198. o.
174 Farkas József: A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1976
175 Király Lilla: i.m. 199.0.
176 Farkas József - Gátos György - Tarr György: A környezetkárosításból eredő igények 

érvényesítésének bírói gyakorlata. Láng Kiadó, Budapest 1991
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szerkesztőként segítette a kötet megjelenését lehetővé tévő munkaközösség 
kutatási tevékenységét és azok eredményeinek összegzését. Felismerte, hogy 
a környezetvédelem kérdései egyre nagyobb szerepet kapnak mindennapi 
életünkben, hogy az emberi környezet védelme az emberiség legfontosabb 
megoldandó problémái közé tartozik, mely napjainkban már globális szinten 
megvalósítandó összefogást sürget. A környezetvédelem eljárásjogi kérdé
seinek vizsgálata során nyíltan felteszi a kérdést: „Mit tehet az eljárásjog az 
emberi környezet védelmében?", hiszen az eljárásjog a gazdasági-társadalmi 
változásokra áttételesen, az anyagi jogon keresztül reagál. Vajon így van ez 
a környezetvédelem kihívásaival kapcsolatban is? Álláspontját kifejtve olyan 
általánosan megfogalmazott igazságokat fejteget, amelyek napjainkban is el
gondolkodtatják a jogalkalmazó szakembereket, egyben utat mutatnak a jö 
vőre nézve, a bírói út rendelkezésre állásának bővítését célozva.177

„A műszaki fejlődés néhány hatása a polgári perbeli bizonyítási jogra"178 című 
tanulmányában „az elsők között foglalkozott a műszaki fejlődésnek a polgári 
perre gyakorolt hatásával. [...] A XXI. századi polgári eljárásjog egyik legnagyobb 
kihívása az információs forradalom eredményeinek a felhasználásában rejlik. E 
tény ismeretében különös érzés fellapozni Farkas Józsefnek egy harminc évvel 
ezelőtt írt tanulmányát, amely ajogtudományi Közlöny 1972. évi 9. számában 
jelent meg."179 Vizsgálatának tárgya az újabb bizonyítási eszközök, az azokban 
rejlő bizonyítási erőn túlmutatóan elsősorban annak vizsgálata, hogy ezek mi
lyen hatással vannak a polgári perbeli bizonyítás fejlődési irányaira, különösen 
a jogellenesen szerzett bizonyítékok tekintetében. Bár a polgári per célja - az 
(anyagi) igazság kiderítése - a tanulmány megjelenése óta megváltozott, és ma 
már a személyiségi jogok védelme előbbre való, azonban a tárgyi bizonyíté
kok besorolása, az azokra adott egyértelmű definíciók a mai gyorsan változó,

177 Farkas József: A környezetvédelem és a polgári eljárásjog. Jogtudomány i Közlöny 1988.10.
sz. 549-561. o., Király Lilla: i. m. 199. o.

178 Farkas József: A műszaki fejlődés néhány hatása a polgári perbeli bizonyítási jogra.
Jogtudományi Közlöny 1972. 9. sz.

179 Kengyel Miklós (2002): i. m. 14. o., Király Lilla: i. m. 199-200. o.
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technika újdonságokat felvonultató világunkban is kapaszkodót jelenthetnek 
a jogalkalmazóknak és a jogalkotónak egyaránt.180

Az 1972-től működő egységes Polgári Jogi Tanszék az anyagi jog oktatása 
mellett az évtized végéig a polgári eljárásjog oktatását is ellátta Farkas József 
professzor tanszékvezető irányítása alatt. A hetvenes évek végén a Karon az 
oktatás integrációja jegyében megkezdődött a tanszékek összevonása. 1980- 
ban megalakult a Civilisztikai tudományok tanszéke, melynek vezetője - Föl
des Iván professzor 1983-ban történő elhalálozását követően - Farkas József 
lett. A Civilisztikai tudományok tanszéke öt önálló stúdium, nevezetesen a 
családjog, a polgári jog, a polgári eljárásjog, a mezőgazdasági jog, valamint 
a munkajog oktatására és kutatására szerveződött.181 1972-ben a pécsi jogi 
Karon Farkas Józsefet sok feladat várta: újjá kellett szerveznie a polgári eljárás
jog oktatását, amely a hetvenes évek elejére teljesen szétzilálódott, úrrá kellett 
lennie a tanszéki generációváltás okozta nehézségeken, és nem utolsósorban 
„fővárosiként" el kellett fogadtatnia magát provincializmusra hajlamos környe
zetével. Személyében dinamikus vezető került az - akkor összevontan műkö
dő - Polgári Jogi és Eljárásjogi Tanszék élére, aki biztosítási jogi kutatócsopor
tot, polgári eljárásjogi munkaközösséget, tudományos diákkört szervezett, és 
nagy súlyt fektetett az oktatás gyakorlatiasabbá tételére is. Több mint másfél 
évtizedes egyetemi oktatói pályafutása során hallgatók ezreit avatta be a per
lekedés tudományába. Flírnevét nemcsak könyvei, jegyzetei és tanulmányai, 
hanem élvezetes, lendületes és sok humorral fűszerezett előadásai is növel
ték. Tudományos teljesítményével nemcsak az országhatárokon belül, hanem 
a határokon túl is megérdemelt sikert aratott. Kitűnő német nyelvtudásának 
köszönhetően hamarosan megnyíltak előtte a külföldi egyetemek kapui, gyak
ran kapott meghívást Ausztriába és Németországba, több nemzetközi társaság 
is tagjai közé választotta. Az életkedvét és alkotóerejét súlyos betegsége sem

180 Király Lilla: i. m. 200. o.
181 Kengyel Miklós: Civilisztika Tanszék. In: 75 éve Pécsett (szerk.: Béli Gábor - Kajtár István). 

Dialóg Campus Kiadó, Pécs 1998.13. o„ Király Lilla: i. m. 200. o.
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tudta megtörni, élete utolsó éveiben is hatalmas energiával dolgozott, míg
nem 64 éves korában elragadta a halál.182

Farkas József a Kar iskolateremtő egyéniségei közé tartozott: tanítványait nem
csak a szakma szeretetére, hanem az elődök tiszteletére is megtanította. A köz
ismerten kitűnő előadó és mesélő különös szeretettel tudott beszélni egykori 
mestereiről, „Nizsa bácsiról", azaz Nizsalovszky Endréről, „Lipi bácsiról", azaz Ka- 
user Lipótról, nemkülönben „Sala bácsiról", azaz Beck Salamonról, akit a buda
pesti évek alatt ismert meg. Nemcsak tudományos munkássága, hanem vicc- és 
anekdota-ismerete is figyelemre méltó: „a Pp. mindegyik fejezetéhez tudok egy 
viccet mesélni" - mondogatta hallgatóinak az előadásokon, és meg is tette! De 
ugyanilyen átfogó ismeretekkel rendelkezett történelemről, irodalomról, politi
káról is.183 Ha megélte volna az 1990-es évet, a politikai rendszerváltozást, akkor 
egészen biztosan lelkileg és fizikailag is új lendületet kapott volna, és lelkes részt
vevője lett volna a közéleti és a jogváltoztatási folyamatoknak.

Szakmailag igényes oktatóként nagyon magas mércét állított a hallgatók elé 
úgy, hogy közben egyenrangú félként kezelte őket, kíváncsi volt a vélemé
nyükre, és gyakran elgondolkodott a hallott válaszokon. Népszerűségét kivá
ló retorikai képességének is köszönhette: a velősebb és a könnyedebb részek 
váltogatták egymást előadásain. Az előadótermek mindig zsúfolásig tömve 
voltak, amikor beszélt. A hallgatók és a kollégák egyöntetű véleménye sze
rint segítőkész ember, fáradhatatlan munkabírású szakember volt, akinek az 
ajtaja mindig mindenki számára nyitva állt. Fontos volt számára a hallgatók 
érdeklődésének felkeltése a polgári eljárásjog iránt, ezért tudományos diákköri 
foglalkozásokkal igyekezett pezsgő tudományos életet teremteni, előadások, 
referátumok szervezésével.184

182 Ivancsics Imre: i. m. 8. o., Király Lilla: i. m. 200. o.
183 Kengyel Miklós (2002): i. m. 9. o., 11. o., Király Lilla: i. m. 201. o.
184 Király Lilla: i. m. 201. o.
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Gyakorlati szakemberként felismerte a már gyakorló jogászok közötti párbe
széd fontosságát is, ezért az 1970-es években polgári eljárásjogi munkakö
zösséget szervezett, melynek keretében bírák, ügyészek, ügyvédek tartottak 
előadásokat, melyeket a Magyar Jogban rendszeresen publikáltak. Szakmai és 
vezetői rátermettségét a máig fennmaradt vizsgarendek, kutatási jelentések, 
szakvélemények, kodifikációs tervezetek, tanulmányok, monográfiák sokasá
gai, tudományos bizottsági tagsága igazolják.185

„A hetvenes évek végén a Civilisztikai Tudományok Tanszékének megalakítása 
együtt járt Farkas József számára korábbi tanszékvezetői státuszának elveszté
sével - amelyet 1982-85 között rotációs alapon egyszer még visszakapott -, 
amely tagadhatatlanul érzékenyen érintette. Ennek hatására kezdődött el az a 
lassú elszigetelődés, amely egészen a haláláig elkísérte: „[...] az országosan el
ismert és keresett szakembert, külföldi konferenciák sikeres előadóját és nép
szerű résztvevőjét legkevésbé szőkébb környezete ismerte el. Ha ezért valami 
kárpótolta, az a hallgatóságának tisztelete és ragaszkodása volt."186

Farkasjózsef professzort több alkalommal hosszabb-rövidebb időre Tamás La
jos egyetemi docens - aki kandidátusi értekezését a „Beruházások főbb prob
lémái, különös tekintettel az egyedi nagyberuházásokra; a beruházási szerző
dések rendszerének továbbfejlesztése" címmel 1975-ben védte meg - váltotta 
fel a tanszékvezetői poszton. Ez a helyzet 1992-ig tartott. 1956-tól az 1990-es 
évek elejéig dolgozott Páll József a polgári jogi tanszéken. Egyetemi docens
ként ment nyugdíjba. Kandidátusi fokozatot 1978-ban szerzett. Főként örök
lési jogot, családjogot és kötelmi jog különös részt oktatott. 1992-től 1996. 
március 1-ig Kengyel Miklós egyetemi docens, majd egyetemi tanára Polgári 
Eljárásjogi Tanszék vezetője, saját tanszékének vezetése mellett látta el meg
bízott tanszékvezetőként a Polgári Jogi Tanszék vezetését is oly módon, hogy 
munkájában az érdemi tevékenységet tekintve nagymértékben támaszkodha
185 Király Lilla: i. m. 201. o.
186 Kengyel: Egy professzor halálára. Lucidum Intervallum Pécsi joghallgatók lapja 1989. 5-6. sz.

6. o., Király Lilla: i. m. 201. o.
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tott Fabó Tibor egyetemi adjunktus megbízott tanszékvezető-helyettes tevé
kenységére. Erre a megoldásra azért volt szükség, mert a tanszéken dolgozó 
tudományos minősítéssel rendelkező két oktató egyike sem dolgozott abban 
az időben főállásban egyetemünkön. Kecskés László az Igazságügyi Miniszté
rium helyettes államtitkára, Lábady Tamás pedig a Magyar Köztársaság Alkot
mánybíróságának tagja abban az időben. 1996. július 1-től Kecskés László a 
tanszékvezető a Polgári Jogi tanszéken. Mellette főállásban Fabó Tibor, Nochta 
Tibor, Bércesi Zoltán, Szécsényi László egyetemi adjunktusok és Pecze Dóra 
egyetemi tanársegéd dolgoztak. Másodállásban oktatott a tanszéken Lábady 
Tamás másodállású egyetemi docens, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíró
ságának helyettes elnöke és Bagi István másodállású adjunktus, alkotmány- 
bíró. Lábady Tamás kandidátusi fokozatot 1988-ban szerzett. Főbb müvei „A 
nem vagyoni kárpótlás iránti igények a bírói gyakorlatban" (1986), „Fejezetek 
a felelősségbiztosítás köréből" (1990), „A nem vagyoni kártérítés újabb bírói 
gyakorlata" (1992), „A magyar magánjog (polgári jog) általános része" (1997). 
Óraadóként Perczel Rita közjegyző és Juhász László bíró, megyei bírósági kol
légiumvezető dolgoztak a tanszéken, az adminisztratív munkát pedig Tóth Zol
tánná végezte. A polgári jogi tanszék az egyetemi jogi alapképzés keretében 
négy szemeszterben oktat polgári jogot és két szemeszterben nemzetközi ma
gánjogot és európajogot.
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Metzinger Péter
ügyvéd

PÉCSI IHLETÉSŰ ÜGY AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ELŐTT

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy szeretett Egyetemünk ünnepi 
évfordulója alkalmából felkérést kaptam e rövid előadás megtartására. Ezú
ton is köszönöm Dékán úrnak, illetve Kecskés professzor úrnak e lehetőséget. 
Imént Kecskés professzor - a tőle megszokott módon, színes és szórakozta
tó előadásban - beszélt a pécsi jogi kar korábbi nagyszerű civilistáiról. Úgy 
gondolom, ezzel kapcsolatban mindenképpen úgy illik, hogy megjegyezzem, 
annak idején, amikor demonstrátorként - Nochta Tibor docens úr invitálására 
- Karunk Polgári Jogi Tanszékére kerültem, Kecskés professzor volt az, aki azt a 
bizonyos bogarat az én fülembe betette, minek köszönhetően komolyabban 
is elkezdtem a jogtudomány iránt érdeklődni.

Elöljáróban - mint magánjogász - arra szeretnék utalni, hogy a magánjog jól 
ismert közjogiasodását a magánjogászok, ha tudomásul is veszik, és (többnyire) 
meg is értik, nem nagyon szeretik. A közjog ugyanis végeredményben a felelőt
lenségjoga1 (természetesen a büntetőjogon kívül, de a magánjog közjogiasodá- 
sában a büntetőjog nem játszik szerepet), míg a magánjog lényege a jogalany 
felelőssége - és a csak ezzel együtt értelmezhető szabadsága. A magánjogban 
közjogi elemek - bizonyos társadalmi célok érdekében - a magánjog alanyainak 
a szabadságát korlátozzák. Ezzel szemben a közösségi vagy európai jog, ami - az 
alapszerződéseket illetően - nyilvánvalóan közjogi jelenség, hozzáad a magáno
sok szabadságához, azt bővíti, éppen az állammal, a tagállamokkal szemben. A 
közösségi jog, a Római Szerződés által biztosított szabadságok - köztük a letele
1 Magyarországon például a kormány -  mint p á r  exce llen ce  közjogi szerepló - akkor és úgy 

„trükközik"aközponti költségvetéssel, amikorés ahogyan akar, mindenfélejogkövetkezmény 
nélkül. Ezt egy privát gazdálkodó nyilván nem engedheti meg magának - felelősségre vonás 
nélkül.
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pedés szabadsága - a tagállamokkal szemben hatékonyan bővítik a jogalanyok 
mozgásterét. Ezt egy magánjogász csak üdvözölheti.

Előadásomban az Európai Közösségek Bírósága előtt C-210/06 számon folya
matban lévő2 - az európai és a magyar jog szempontjából is kiemelt jelentő
ségű - C a rte s io  ügyről szeretnék beszélni. A C a rte s io  üggyel már azt megelő
zően foglalkozott a nemzetközi jogirodalom, hogy a portugál Poiares Maduro 
főtanácsnok véleménye napvilágot látott volna, aminek oka, hogy az Európai 
Bizottság a nemzetközi székhelyáthelyezésre vonatkozó 14. Társasági irányelv 
tervezetére vonatkozó kodifikációs munkálatokat egyebek mellett éppen erre 
az ügyre tekintettel függesztette fel.3 A C a rte s io  ügyben a Szegedi ítélőtábla, 
mint cégügyben másodfokon eljáró fórum fordult - igen igényes végzésben4 
- előzetes döntéshozatali kérelemmel a Bírósághoz, több értelmezési kérdést 
téve fel, melyek közül most a társaságok szabad letelepedésére vonatkozó ne
gyedikkel foglalkozom. Nem szabad persze figyelmen kívül hagyni, hogy az 
első három kérdés is nagyon fontos - perjogi - problémákat vetett fel.5 Mint a 
Cartesio Bt. többségi tagja és a Bíróság előtt eljáró jogi képviselője szeretnék 
Önökkel megosztani néhány érdekességet is az ügyről, így mindenekelőtt azt, 
hogy miért is nevezhetjük „pécsi ihletésű" ügynek.

2 Az Európai Bíróság az ügyben 2008. december 16-án hirdetett ítéletet. Ebből következően 
a 2008. október 17-én megtartott előadás csak a fótanácsnoki véleményre lehetett 
figyelemmel. Ugyanakkor a jelen írás végén röviden - a teljesség igénye nélkül - kitérünk az 
Európai Bíróság ítéletére.

3 Charlie McCreevy belső piacért felelős biztos 2007. június 28-i beszédében utalt arra, hogy 
az irányelv előkészítése felfüggesztésének egyik oka volt, hogy az EKB hamarosan döntést 
fog hozni egy olyan ügyben, ami segítheti a jogi helyzet jobb megértését (SPEECH/07/441). 
Ez a jogeset minden bizonnyal a C artesio  ügy volt, lásd pl. Vossestein: Transfer of the 
registered Office. The European Commission's decision nőt to submit a proposal fór a 
Directive. In: Utrecht Law Review 2008. Volume 4, Issue 1

4 A Szegedi ítélőtábla eljáró tanácsának előadó bírája dr. Simonná dr. Gombos Katalin, elnöke 
dr. Kissné dr. Koch Ágnes táblabírák voltak.

5 Sőt, az ítélet fényében már egyértelmű, hogy a Cartesio  ügy a perjogi fronton „gázolt bele" 
a magyar jogrendszerbe.
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A Pécsi Jogi Kar Polgári Jogi Tanszéke valódi tudományos műhely: ez a műhely 
a szellemi bölcsője a C a rte s io  ügynek. Épp az imént részesült komoly szak
mai elismerésben kedves kollégánk, Nemessányi Zoltán adjunktus úr, akivel 
egy időben voltunk demonstrátorok a Tanszéken, Kecskés professzor szárnyai 
alatt. Nemessányi kolléga volt az, aki annak idején - valamikor 2005 őszén 
- felhívta a figyelmemet egy szakmai publikációra, amely a társaságokat meg
illető szabad letelepedés jogával foglalkozott. E cikk - mely egy Legfelsőbb 
Bíróságon ítélkező bíró tollából származik - alapvetően értette félre a nemzet
közi magánjogot és a társaságokra vonatkozó magyar kapcsolóelvet, amikor 
kijelentette, hogy Magyarországon a székhely elv van érvényben. Egyrészről 
e kapitális tévedés,6 másrészről Nemessányi Zoltánnal a társaságok honossá
gának a problémájáról és a nemzetközi székhelyáthelyezés közösségi jogi di
lemmájáról folytatott beszélgetéseink alapján fogant meg bennem a gondolat, 
hogy érdemes lenne az Európai Bíróságot „helyzetbe hozni": nézzük meg, hogy 
mintegy két évtizeddel a D a ily  M a i l  ügy7 után lehetséges-e a közösségen be
lül a nemzetközi székhelyáthelyezés? Ennek érdekében többségi tagként kön
nyen elértem, hogy a Cartesio Bt. helyezze át székhelyét Észak-Olaszországba, 
egy olasz könyvelő ismerősöm elegáns irodájába. Nem tagadható tehát, hogy 
a Cartesio ügy „próbaper" volt.8

6 A Cartesio  ügy első oka tehát a tudományos düh volt.
7 EKB, 81/87. sz. ügy.
8 Az európai jogban az efféle próbaperek egyáltalán nem ritkák. A társaságok szabad 

letelepedése témájában pl. az ugyancsak nagy visszhangot kapott In sp ire  A r t  ügy is (C- 
167/01) tudatosan kreált ügy volt, ami a holland belsó jog ellen irányult - sikerrel. Az 
ilyen kreált ügyek vagy próbaperek a demokrácia kiteljesedésének is felfoghatók, hiszen 
mint módszer lehetőséget adnak a jogalanyoknak - és a tagállami bíróságoknak! -, hogy 
adott jogvitán keresztül közvetve - kvázi vagy negatív - jogalkotóként lépjenek fel, hisz 
az Európai Bíróság által meghozott, erga om n es kötelező ítélet joghézagot tölthet ki, ill. a 
nemzeti jog érvényesülését de  fa cto  módosíthatja. A Cartesio  ügyben feltett azon perjogi 
kérdéssel, hogy vajon ellentétes-e a közösségi joggal a Pp. azon rendelkezése, amely önálló 
fellebbezési jogot enged az előzetes döntéshozatalt kezdeményező végzéssel szemben, 
az eljáró Szegedi ítélőtábla „tesztelhette" a magyar jogot, jóllehet a kérdés valójában nem 
kapcsolódott az ügyhöz.
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1. A székhely elv (nemzetközi magánjog) 
és a székhely (társasági és cégjog)

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy az itt vizsgált közösségi probléma
- nevezetesen hogy a valamely tagállam joga szerint létrejött társaság jogo
sult-e székhelyét magánjogi jogalanyisága töretlen megőrzése mellett másik 
tagállamba helyezni - azért merülhetett fel, mert 2007. szeptember 1. előtt a 
magyar cégtörvény (Ctv.9) és a társasági törvény (Gt.10) nem volt összhangban 
a nemzetközi magánjogi kódexszel (Nmjt.11): a vonatkozó magyar jog súlyos 
belső diszkrepanciától szenvedett.

Az Nmjt. 18. §-a ugyanis főszabályként azt mondta és mondja ki, hogy a jogi 
személy személyes joga annak az államnak a joga (másképpen fogalmazva, 
a társaság ott honos), amelynek területén nyilvántartásba vették. A magyar 
nemzetközi magánjog tehát a társaságok honosságát főszabályként a bejegy
zés (inkorporáció) elvéhez köti. A társaság személyes joga vagy honossága arra 
ad választ, hogy a társaság jogi mibenlétét és működését - az Nmjt. 18. § (1) 
bek.-e szerint jogképességét, gazdasági minőségét, személyhez fűződő jogait, 
tagjainak egymás közötti jogviszonyait - mely állam joga szerint kell megítél
ni. Az Nmjt. alapján tehát egy Magyarországon bejegyzett társaság honossága 
magyar, ezért a rá vonatkozó magánjogi kérdésekre a magyar jog az irányadó
- függetlenül a társaság székhelyének a helyétől.

A honosság meghatározásához - a bejegyzés elve mellett - használható másik 
kapcsolóelv éppen a székhely elve, miszerint a társaság magánjogi státuszát

9 A 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a végelszámolásról. A 
Cartesio  ügyben még a régi Ctv.-t (1997. évi CXLV. törvény) kellett alkalmazni, de a felmerült 
jogkérdés tekintetében a régi és az új Ctv. között 2007. szeptember 1-ig nem volt érdemi 
különbség.

10 A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, azzal, hogy a C artesio  ügy még a régi Gt. 
(1997. évi CXLIV. törvény) alapján indult, de e tekintetben a régi és a hatályos Gt. között 
nincs különbség.

11 Az 1979. évi 13. tvr. a nemzetközi magánjogról.
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azon állam joga határozza meg, ahol a társaság (tényleges) székhelye fekszik.12 
Míg a bejegyzési elv tehát jogkérdés, addig a tényleges13 székhely elve elsősor
ban ténykérdés. Ha pedig a társaság magánjogi lényegét azon jog szerint kell 
elbírálni, ahol székhelye található, következik, hogy a társaság jo g o t  vá lt , ho
nossága megváltozik minden olyan esetben, amikor székhelye d e  fa c to  másik 
államba kerül, mert emiatt másik jog fog rá vonatkozni. Mivel pedig a társaság 
jogi léte, jogképessége kifejezett állami elismeréstől függ, ha megváltozik a tár
saság honossága, vagyis a rá vonatkozó jog, a társaságnak ezen új jog szerint 
is állami elismeréshez kell jutnia, mert a korábbi a jogváltás miatt már nem 
terjed ki rá.

Innen adódik a nemzetközi székhelyáthelyezés nemzetközi magánjogi problé
mája: ha az érintett államok egyike a honosságot a tényleges székhelyhez köti, 
akkor a székhelyáthelyezés miatt a társaságnak újra kell alakulnia, nem őrizheti 
meg folyamatosan a jogalanyiságát. Ha a származási államban van érvény
ben a székhely elve, a székhelyáthelyezéssel ott a társaság jogilag megszűnik 
(kvázi semmissé válik), ha pedig a befogadó állam alkalmazza a székhely elvet, 
akkor ott a társaságnak újra meg kell alakulnia, hogy jogilag létező legyen.14 
Másképpen fogalmazva: ha a társaság honosságát a bejegyzés elve határozza 
meg, akkor a társaság jogi létét, jogalanyiságát a tényleges székhely külföldre 
történő áthelyezése - elvileg - nem érinti, míg a székhely elv alkalmazásakor 
a nemzetközi székhelyáthelyezés a jogalanyiság töretlen megőrzésével elvileg 
lehetetlen, előbb a származási államban meg kell szűnni, majd a fogadó állam
ban újjá kell alakulni (ami azonban formálisan már nem székhelyáthelyezés,
12 A honosságra vonatkozó nemzetközi magánjogi kapcsolóelvekről bővebben lásd a 

szerzőtől: A de facto külföldi székhelyű magyar társaságok székhelye és honossága a 
közösségi jog tükrében. In: Európai Jog 2006. 3. sz. 17-26. o.

13 A székhely elv akkor különbözik érdemben a bejegyzés elvétől, és egyáltalán akkor van 
értelme e névvel illetni, ha az a tényleges székhelyhez kötődik. Az okirati vagy formális 
székhely (másképpen a bejegyzett iroda) ugyanis éppen úgy jogkérdés, mint a bejegyzés. A 
továbbiakban a székhely alatt a tényleges székhelyt értjük.

14 A helyzet a gyakorlatban ennél persze bonyolultabb, mert a társaság tényleges székhelyének 
a de  fa c to  megváltoztatása nem feltétlenül és nem azonnal jár együtt a jogi helyzet 
megváltoztatására irányuló szándék deklarálásával.
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hanem egy társaság megszüntetése és egy másik, jogilag teljesen új társaság 
megalapítása).

Az Nmjt. tehát főszabályként a bejegyzést teszi meg kapcsolóelvnek. A Gt. 1. 
§-a azonban - következetlenül - úgy rendelkezik, hogy a m a g y a ro rs z á g i sz é k 

h e ly ű  (nem pedig a magyar bejegyzésű) társaságokra terjed ki.15 A Ctv. 2007. 
szeptember 1. előtt pedig a székhelyt, mint a központi ügyintézés helyét ha
tározta meg (ami nem más, mint a tényleges székhely). Ezen kívül a Ctv. 2. §-a 
azt is előírja és előírta, hogy a cégnyilvántartásban csak azok a cégek szerepel
hetnek, amelyek nyilvántartásba vételét jogszabály előírja vagy megengedi. Ez 
a jogszabály a társaságok esetében a Gt. 17. §-a. Ebben a 2007. szeptember 1. 
előtti szabályozási szituációban, ha egy magyar cégjegyzékbe bejegyzett tár
saság a tényleges székhelye - mint központi ügyintézési hely - külföldre való 
áthelyezése mellett döntött, akkor az Nmjt. 18. § (2) bek.-e alapján tovább
ra is magyar honosságú maradt, vagyis rá továbbra is a magyar jogot kellett 
alkalmazni, a Gt. 1. §-a ugyanakkor saját hatályát ebben a helyzetben nem 
állapította meg, lévén a társaságnak a székhelye már nem volt Magyarorszá
gon, ennél fogva pedig nem maradt olyan magyar jogszabály, ami a magyar 
cégjegyzékben való nyilvántartást továbbra is lehetővé tette volna.

Fontos kiemelni: az a jogi tény, hogy a magyar anyagi és eljárásjog jog alapján 
a magyar társaságnak a székhelyét (2007. szeptember 1. előtt) kötelezően bel
földön kellett kijelölnie, még véletlenül sem jelenti azt, hogy a magyar nem
zetközi magánjogban a székhely elve lett volna (lenne) érvényben. A székhely 
anyagi jogi szabályozása és a székhely elv nemzetközi magánjogi használata

15 A Gt. 1. §-a 2007 szeptembere előtt sem érvényesült a gyakorlatban: egy magyar 
bejegyzésű társaságra a magyar jogot, és így a magyar Gt.-t alkalmazták, függetlenül attól, 
hogy a tényleges székhelye (a központi ügyintézési helye) esetleg külföldön volt, ami a 
külföldi tulajdonnal alapított társaságok esetében egyáltalán nem ritka. És viszont, fel sem 
merült, hogy egy nem magyar bejegyzésű társaságra a magyar Gt.-t alkalmazzák azért, 
mert a társaság tényleges székhelye belföldön található (és ilyen társaságok is vannak 
szép számmal, gondoljunk csak a magyar tulajdonosok által magyar menedzsmenttel a 
Bermudákon vagy Cipruson alapított off-shore cégekre).
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két különböző jogi kérdés, amelyek a jogrendszer különböző szintjein bukkan
nak fel. Ennél fogva, mivel a magyar nemzetközi magánjog főszabályként a be
jegyzés elvét követi, a magyar bíróság egy külföldön megalakult és bejegyzett 
társaságot sosem fog magyar honosságú társaságnak tekinteni, még akkor sem, 
ha tényleges székhelye Magyarországon található. Ettől független kérdés, hogy 
a magyar bejegyzésű, tehát magyar honosságú társaság - a magyar anyagi jog 
rendelkezései alapján - köteles volt a székhelyét belföldön kijelölni. így pl. egy 
Hollandiában bejegyzett társaságot a magyar fórum - az Nmjt. alapján - attól 
függetlenül holland honosságúnak minősít, hogy a társaság székhelye d e  fa c to  

Hollandiában vagy esetleg más államban, netán Magyarországon van.

Ha tehát egy magyar bejegyzésű társaság a székhelyét külföldre helyezte át 
(2007. szeptember 1. előtt), akkor ez nem azért volt - legalábbis a magyar bel
ső jog szerint - jogellenes, mert Magyarországon a székhely elv volt érvény
ben, hanem azért, mert a magyar anyagi jog ezt nem tette lehetővé. A cég
bíróságnak tehát a másik tagállami székhely bejegyzését azért kellett (volna) 
elutasítania, mert a magyar belső - anyagi- és eljárásjogi - szabályozás alapján 
a külföldi székhelyű társaság a magyar cégjegyzékben nem szerepelhetett. 
A C a rte s io  ügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság azonban 
- mint látni fogjuk - nem ezért utasította el az olasz székhely bejegyzésére 
vonatkozó kérelmet, hanem azért, mert - teljesen tévesen - úgy foglalt állást, 
hogy Magyarországon a székhely elve van érvényben.16

2. Illetőség és honosság

Meg kell jegyezni, hogy az alapprobléma, vagyis a nemzetközi székhelyáthe
lyezés egyik nagyon fontos, de a  p rio ri rejtett részét képezi, hogy a tényleges 
székhely (a központi ügyintézési hely, az üzletvezetés tényleges helye) másik 
államba történő áthelyezése - nemzetközi adójogilag - a társaság illetőségé

16 KH:9/2007. http://www.lexmercatoria.hu/?page=101 &doc=l6 (2009. 06.04.)
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nek (másképpen fogalmazva adójogi honosságának17) a megváltozásával jár. 
Ha tehát elismerjük, hogy a szabad letelepedés joga alapján a társaságoknak 
joguk van tényleges székhelyüket másik tagállamba helyezni át, ezzel elismer
jük a társaságok azon jogát, hogy megváltoztassák illetőségüket, s ezzel meg
választhassák, hogy főszabályként melyik államban akarnak adózni. A nem
zetközi székhelyáthelyezés egyik gyakorlati lényege ez. Mindezt a D a ily  M a il  

ügy tökéletesen illusztrálja, mert a Daily Mail a tényleges székhelyét (C entra l 

m a n a g e m e n t  a n d  co n tro l, s ié g e  d e  d ire c tio n ) akarta Hollandiába helyezni, mi
nek következtében adójogi illetősége hollandra változott volna, ugyanakkor 
továbbra is az Egyesült Királyságban maradt volna bejegyezve, és továbbra is 
az angol (magánjog alapján működött volna, tehát angol honosságát meg
őrizte volna.18

Nemzetközi magánjogilag a bejegyzés elvét valló államok társaságai számára 
tehát lehetőség, hogy honosságuk változatlanul hagyása mellett módosítsák 
illetőségüket: a Cartesio éppen ezt akarta. Továbbra is Magyarországon akart 
bejegyzés alatt lenni, tehát magyar honosságát meg kívánta őrizni, magánjo
gilag továbbra is a magyar jog szerint szeretett volna működni, míg tényleges 
székhelye Olaszországba helyezésével illetőségét olaszra változtatta volna,

17 Roppant fontos a fogalmi következetesség: a honosság (nationalité) mint nemzetközi 
magánjogi intézmény arra szolgál, hogy megtudjuk, a társaság magánjogi státuszát mely 
állam joga szerint kell elbírálni, meghatározni. Az illetőség (résidence  vagy dom icile  fisca le) 
ezzel szemben nemzetközi adójogi intézmény, azzal a funkcióval, hogy megmondja, a 
társaság végsó soron mely államban adóalany, azaz melyik államban fizet adót. Ha pedig a 
társaság honossága a bejegyzés elvétől függ, illetősége pedig - mint általában -  a tényleges 
székhelytől, akkor a társaság magánjogi és nemzetközi adójogi státusza elvileg eltérhet 
egymástól, ha a társaság székhelye de  fa cto  nem abban az államban van, amelyben a 
társaságot nyilvántartásba vették, függetlenül attól, hogy e két státusz általában egybeesik.

18 Lásd 81/87. sz. D a ily  M a il , 3-4. pont.
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tehát nem lett volna a továbbiakban magyar adóalany (kivéve amennyiben 
jövedelme Magyarországi telephelyből származott volna).19

A társaság nemzetközi magánjogi és nemzetközi adójogi státuszai, azaz honos
sága és illetősége nem feltétlenül esnek tehát egybe (miként az állampolgárság 
és a lakóhely is különböző államokhoz kapcsolhatja a természetes személyt). 
A társaságot nyilvántartó állam és a társaság központi ügyintézési helyének ál
lama nem szükségképpen azonos, ezek egymástól eltérhetnek. Ez a lehetőség 
- nézetünk szerint - az EK Szerződésből is következik, mert a 48. cikk szerint a 
letelepedési jog azokat a társaságokat illeti meg, amelyek valamely állam joga 
szerint jöttek létre és (okirati vagy tényleges) székhelyük valamely tagállamban 
van, de nem írja elő, hogy a székhelynek a létrehozás államában kellene lennie. 
Hozzátehetjük, az EKB előtt a társaságok szabad letelepedése az utóbbi idő
ben egyre inkább adójogi szempontból kerül terítékre.20

3. A közösségi jogi probléma

A magyar belső jogi helyzet tehát 2007 szeptembere előtt végeredményben 
nem tette lehetővé, hogy a magyar bejegyzésű társaság a tényleges székhelyét 
áthelyezze egy másik tagállamba. A C a rte s io  ügyben így - egyebek mellett - az 
a kérdés merült fel, hogy mindez vajon nem sérti-e a közösségi jogot, neveze
tesen a szabad letelepedés társaságokat is megillető jogát?

19 Az államok a nemzetközi ügyekre nézve jellemzően kétoldalú, a kettős adóztatás 
elkerülése tárgyában megkötött egyezményekben rendezik, hogy a személyek - ide értve 
a társaságokat is - végső soron melyik államban bírnak illetőséggel, azaz hol adóalanyok. 
Ezek a nemzetközi egyezmények döntő többségükben - de pl. az USA-t kivéve - az OECD 
vonatkozó Modellegyezményét (O EC D  A rtic le s  o f  the  M o d e l C o n ven tio n s w ith  respect to  
Taxes on In co m e  a n d  C a p ita l, 2 0 0 5 ) követik szinte szó szerint, melynek 4. cikk (3) bek.-e úgy 
rendelkezik, hogy kollízió esetén a társaságok abban az államban bírnak illetőséggel (ott 
rezidensek), ahol tényleges üzletvezetési helyük (magyarán tényleges székhelyük) van.

20 Lásd pl. C-324/00. sz. La n kh orst-H o ho rst, C-253/03. sz. CLT-U FA , C-l 96/04. sz. C a dbu ry  
Sch w epp es, C-374/04. sz. Test C la im a n ts in C lass IV  o f  the A C T  G rou p  L itiga tion , C-524/04. 
sz. Test C la im a n ts in the  Th in  C a p  G rou p  L itig a tio n , C - l70/05. sz. D en kav it.
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A letelepedés valamely gazdasági tevékenységnek egy másik tagállamban 
állandó létesítmény útján, határozatlan időre történő tényleges gyakorlását 
jelenti.21 A közösségi jog letelepedés fogalma nemzetközi adójogilag azt je 
lenti, hogy a valamely tagállamban letelepedett társaság főszabályként ebben 
a tagállamban illetőséggel bír, vagyis a letelepedés államában minősül adó
alanynak. Ha ez a letelepedés elsődleges, akkor a társaság központi ügyintézési 
helye, vagyis tényleges székhelye van ebben a tagállamban, ha pedig másod
lagos, akkor a tényleges székhelyét másik tagállamban fenntartó társaságnak 
ebben a tagállamban fióktelepe van, mely fióktelep - noha polgári jogilag nem 
jogalany - funkcionálisan önálló adóalanyisággal rendelkezik.

A letelepedési szabadság tehát szükségképpen az érintett személy adójogi ille
tőségének a kérdését hozza magával. A 270/83. számú, B izo ttsá g  k o n tra  F ra n 

c ia o rs z á g  ügyben az EKB le is szögezte, hogy az EK Szerződés szabad letelepe
dést biztosító 43. cikke adóügyekben is alkalmazható.

A társaság illetőségének megváltozásával járó szabad letelepedési jog gya
korlásával az EKB a 81/87. számú, D a ily  M a il ügyben foglalkozott legelőször. 
Az alaptényállás annyiban egyezett meg a C a rte s io  ügyével, hogy a Daily Mail 
szintén központi ügyintézési helyét akarta külföldre helyezni, vagyis meg akar
ta változtatni illetőségét, megőrizte volna ugyanakkor angol honosságát, és 
továbbra is az Egyesült Királyságban maradt volna bejegyezve. Lényeges kü
lönbség volt azonban az angol és a magyar szabályozás között, hogy az előb
bi a székhelyáthelyezést nem tiltotta, csak feltételhez kötötte, míg a magyar 
szabályozás azt a  p rio r i kizárta. További eltérés, hogy a Daily Mail megtartotta 
volna bejegyzett irodáját az Egyesült Királyságban, a Cartesio-nak viszont sem
miféle fizikai kapcsolata nem maradt volna Magyarországgal. A D a ily  M a il íté
letben az EKB arra jutott, hogy a közösségi jog akkori állapotában a valamely 
tagállamban megalakult és bejegyzett irodával rendelkező társaságnak közvet
lenül az EK Szerződés szabad letelepedést biztosító rendelkezései alapján nem

21 Vö. pl. C-196/04. sz. C a d b u ry  S ch w epp es, 54. pont
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volt joga ahhoz, hogy központi ügyintézési helyét (azaz tényleges székhelyét) 
másik tagállamba helyezze át. Fontos kiemelni, hogy ezzel az EKB nem közvet
lenül a H ig h  C o u r t  o f ju s t i c e  által a konkrét ügyben feltett - ugyancsak konk
rét és precíz, releváns - kérdésre felelt, hanem absztrakt módon foglalt állást. 
Az előzetes döntéshozatalra feltett kérdés ugyanis úgy hangzott, hogy az EGK 
Szerződés (akkori) 52. és 58. cikkei kizárják-e azt, hogy egy tagállam megtiltsa 
valamely társaságnak, melynek tényleges székhelye ebben a tagállamban van, 
hogy előzetes jóváhagyás nélkül áthelyezze tényleges székhelyét egy másik 
tagállamba, (i) ha ezzel elkerülhető az adó megfizetése már elkönyvelt profit 
után, vagy (ii) ha a székhelyáthelyezéssel a társaság a jövőre nézve adófize
tést kerülhet el.22 Tökéletes kérdés, ami éppen a lényegre világít rá, vagyis arra, 
hogy a tényleges székhely áthelyezése az illetőség, az adójogi státusz megvál
tozásával, e rg o  potenciális adóelkerüléssel járhat, mely esetben az a releváns 
kérdés, hogy ezt a tagállam mennyiben jogosult jogi korlátok közé szorítani.

Az EKB vonatkozó későbbi gyakorlata nyíltan nem szakított a D a ily  M a i l  ügy
ben kifejtett elvi állásponttal.23 A C-212/97. számú C e n tro s  ügyben az EKB 
leszögezte, hogy a szabad letelepedés jogát illetően az EK Szerződés (akko
ri) 58. cikke értelmében a jogi személyek a természetes személyekkel esnek 
egy tekintet alá (asszimiláció elve), és hogy e jog gyakorlása önmagában nem 
visszaélésszerű, ha arra a kedvezőbb tagállami jogi feltételek kihasználása ér
dekében kerül sor. A C-208/00. számú Ü b e rse e r in g  ügyben pedig azt mondta 
ki az EKB, hogy a valamely tagállam joga szerint létrejött társaságot a többi 
tagállam köteles jogalanyként elismerni, függetlenül attól, hogy az adott tagál
lam belső (nemzetközi magán-) joga szerint a társaság tényleges székhelyének 
nemzetközi megváltozása miatt esetleg ne lenne jogalanynak tekinthető. Eb
ből következik, hogy a tényleges székhely elve nem alkalmazható az eredetileg

22 81/87. sz. D a ily  M a il , 9. pont
23 A vonatkozó európai jogi precedensekre csak minimális mértékben térünk itt ki, a téma 

feldolgozására lásd Nemessányi nagyon alapos, összefoglaló munkáját In: Az Európai Unió 
alapító szerződéseinek magyarázata (szerk.: Osztovits). 1. kötet, Complex, Budapest 2008. 
208-272. o.
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más tagállamban megalakult társaságokkal szemben. A C-9/02. sz. H u g h e s  d e  

L a stey rie  d u  S a illa n t  ügyben az EKB - természetes személy vonatkozásában 
- azt mondta ki, hogy sérti a letelepedési szabadságot az a francia szabályozás, 
amely az illetőség megváltoztatása esetére [tra n sfe rt d u  d o m ic il f isca l) egy jö 
vőben realizálható, a származási tagállamban nem adóköteles jövedelemmel 
kapcsolatban ír elő adózási kötelezettségeket.

4. Az eljárás

A C a rte s io  ügy tényállása szerint a magyar cégjegyzékbe bejegyzett Cartesio Bt. 
tagjai úgy döntöttek, hogy a társaság székhelyét Bajáról az Észak-olaszországi 
Gallarate városába (Varese provincia, Lombardia tartomány) helyezik át, a Via 
Roma 16. szám alá. Ennek megfelelően a tagok elfogadták és aláírták a társaság 
új, egységes szerkezetű társasági szerződését, amelyben székhelyként már az 
új, olaszországi címet tüntették fel. Ezt követően a társaság jogi képviselője 
változásbejegyzési eljárásban az illetékes Bács-Kiskun Megyei Bíróságtól, mint 
cégbíróságtól kérte az új székhely bejegyzését a magyar cégjegyzékbe.

A cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzést adott ki, melyben közölte, hogy a 
társaság nem helyezheti át a székhelyét Rómába (síd), mert a magyar jog a 
székhely elvet fogadja el, ezért a székhelyáthelyezés előtt a társaságnak előbb 
meg kell szűnnie, majd Olaszországban újra meg kell alakulnia. A cégbíróság 
szerint ugyanis Magyarországon a székhely elve van érvényben.

A hiánypótlási felhívás ellenére a Cartesio Bt. fenntartotta bejegyzési kérelmét. 
Kifejtette, hogy az EK Szerződés 48. és 43. cikkei alapján joga van a székhelyét 
másik tagállamba helyezni át, az ezt akadályozó magyar jog nem alkalmaz
ható. Hozzátette továbbá, hogy a magyar jog egyértelműen a bejegyzés elvét 
követi, vagyis a cégbíróság álláspontja e tekintetben is téves. Ezt követően a 
cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasította. Az elutasító végzés ellen a Car-
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tesio Bt. fellebbezett, melynek folytán a Szegedi ítélőtábla az Európai Bíróság 
előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte.

Az Európai Bíróság előtti eljárás írásbeli szakaszában az Európai Bizottság és a 
holland kormány a Cartesio mellett - tehát a székhelyáthelyezés megtiltása el
len - foglaltak állást, míg a magyar, a cseh, az ír, a lengyel és a szlovén kormány, 
különböző érvek mentén, a székhelyáthelyezés tagállami korlátozása mellett, 
a Cartesio Bt. ellen avatkoztak be.

A szóbeli tárgyalásra 2007. július 10-én került sor az Európai Bíróság luxem
burgi székhelyén a Nagytanács előtt. Apró adalék az ügy jelentőségéhez, hogy 
az impozánsan tágas tárgyalóterem szinte teljesen megtelt, s a vakáció ellené
re sok egyetemi oktató és hallgató is helyet foglalt a hallgatóság soraiban. A 
magyar kormányt négyfős delegáció képviselte a tárgyaláson, ahol a Bizottság, 
Írország és az - írásbeli szakaszban még be nem avatkozott - Egyesült Királyság 
képviselője mellett - a Cartesio Bt. képviseletében - jómagam vettem részt. Az 
első felszólalás a Cartesio-t illette meg, azután a magyar kormányra került a 
sor. A nagy meleg miatt a magyar kormány képviseletében eljáró köztisztviselő 
felszólalása közben rosszul lett, mire tekintettel a Bíróság kis időre visszavo
nult. A kényszerű, rövid szünetben az Egyesült Királyságot képviselő b a rr is te r  

hölgy (Jean Stratford) odalépett hozzám, és lelkesen beszélt arról, milyen jól 
nyilatkoztam. Hogy ez mennyire csak a magánvéleménye volt, gyorsan kide
rült, hiszen a szünetet követően a hivatalos felszólalásában már egyértelműen 
ellenem érvelt.

5. A fötanácsnoki vélemény

A tárgyalás végén a főtanácsnok azt vállalta, hogy indítványát legkésőbb 2007. 
november 7-ére elkészíti. Ezt a határidőt aztán előbb 2008. március 13-ára, 
majd - a végül is már betartott - 2008. május 22-ére halasztották.
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A főtanácsnoki indítvány tudományos érdeme, hogy rögzítette, a letelepedés 
szabadságának tényleges gyakorlása magában foglalja, hogy sem a tényleges 
székhely elve, sem a bejegyzési elv nem érvényesülhet a maga teljességében.24 
Mivel ennek okait a főtanácsnok nem fejtette ki részletesen, arra itt vállalkoz
nánk.

A tényleges székhely a b  o v o  nem engedi a székhely nemzetközi megváltozta
tását, e rg o  a szabad letelepedés gyakorlását, mert az elv szerint a székhely má
sik (tag)államba történő áthelyezésével a társaság (eredeti) jogalanyisága meg
szűnik. Aki pedig a szabad letelepedés gyakorlása során jogilag megszűnik, az 
valójában (és nyilvánvalóan) nem tudja e jogát gyakorolni, hisz a joggyakorlás 
a joggyakorló megszűnéséhez vezetne. A bejegyzés elve pedig azért nem tud 
a maga teljességében érvényesülni, mert akkor az államok semmiféle - anyagi 
jogi - korlátot, feltételt nem állíthatnának a székhely másik tagállamba tör
ténő áthelyezése elé, noha arra az érintett felek jóhiszemű eljárása esetén is 
szükség van. Ha ugyanis a társaságok kizárólag saját döntésük alapján módo
síthatnák tényleges székhelyüket, azzal egyoldalúan módosíthatnák harmadik 
személyekkel és az államokkal fennálló bizonyos jogviszonyaik érvényesítésé
nek feltételeit.25 A szabad letelepedési jog gyakorlásának kontrollja, bizonyos 
garanciális feltételekhez kötése tehát indokolt.
A főtanácsnoki indítvány - nehezen érthető26- hibája ugyancsak nemzetközi 
magánjogi síkon jelentkezik. Az indítvány 23. pontjában kijelenti, „ú g y  tű n ik , 

h o g y  a  m a g y a r  tá rsa sá g i j o g  a  té n y le g e s  sz é k h e ly  e lm é le té t  követi". Ez egyrészt 
tudományos nonszensz, hiszen valamely társasági jog - mint anyagi jog - ön

24 C-210/06. sz. C artesio , fótanácsnoki indítvány, 30. pont
25 A polgári és kereskedelmi ügyekjoghatóságáról szóló, 44/2001. EK Tanácsi Rendelet alapján 

pl. a kereskedelmi partnerek főszabályként máraz új tagállam bíróságai előtt perelhetnék 
a társaságot; a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 1346/2000/EK Tanácsi Rendelet 
értelmében pedig a társaság főszabályként az új tagállamban lenne felszámolható (mert 
a tényleges székhely a társaság fó érdekeltségi központja, ami vélelmezetten az okirati 
székhellyel esik egybe).

26 Már csak azért is nehezen érthető e tévedés, mert a Szegedi ítélőtábla előterjesztő végzése 
világosan mutatja be a magyar nemzetközi magánjogot, az Nmjt.-t.
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magában nem követheti sem a székhely, sem a bejegyzés elvét, mert ezek 
nemzetközi magánjogi fogalmak, melyek funkciója és használata megelőzi az 
anyagi jog alkalmazását.27 Másrészt - mint fentebb bemutattuk - a magyar 
(nemzetközi magánjog) főszabálynak a bejegyzés elvét teszi meg.

Maduro főtanácsnok a D a ily  M a il ítélet értelmezésével kapcsolatban két fél
reértésre próbált rávilágítani (az ítélet fényében sikertelenül). Egyrészt arra, 
hogy az elsődleges és másodlagos letelepedés szembeállítása nem meggyőző 
(indítvány, 28. pont); ez az EK Szerződés 43. és 48. cikkeinek nyelvtani értelme
zéséből is következik, mert a társaságokat illetően a 48. cikk nem csupán a 43. 
cikk - másodlagos letelepedést külön is biztosító - második mondatára utal, 
hanem a letelepedési jogra vonatkozó egész fejezetre. Másrészt az indítvány 
kijelentette (ugyancsak a 28. pontban), hogy a nemzeti területre történő be
lépés és az onnan való kilépés korlátozása egyaránt tilos, tehát nem helyes a 
származási és a befogadó tagállamok megkülönböztetése.28

A közösségi jog érdemi értelmezését az indítvány 25. pontja annak rögzítésé
vel kezdte, hogy a Cartesio szándéka gazdasági tevékenység más tagállamban, 
állandó létesítmény (telephely)29 útján, határozatlan ideig történő tényleges 
folytatása volt. Ezért a főtanácsnok számára egyértelmű volt, hogy az EK Szer

27 Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy a társasági jog a székhely tényleges vagy formális 
meghatározását adja-e, vagyis a székhelyet mint bejegyzett irodát vagy mint a központi 
ügyintézés helyét határozza-e meg; avagy mindkettőt, mint a magyar jog 2007. szeptember 
1. óta.

28 „Az sem  ille tt soha a B író ságn ak a 43 . és 48 . c ikk re  von a tko zó  á lta lá n o s e lem zése  keretébe, 
a m iko r a B íróság kü lön bséget te tt azon  he lyze tek  közö tt, a m elyben  a tag á llam  a sa já t társaság i 
jo g a  szer in t lé tre jö tt tá rsa ság ok  kü lfö ld ö n  va ló  le te lep edésé t a k a d á lyo zza  v a g y  ko rlá tozza , 
ille tve  a h o l a  be fogadó  á llam  ko rlá tozza  a  le te lep edés sza b a d sá g á t"  (indítvány, 28. pont). A 
magyar kormány az eljárásban következetesen azon az állásponton volt, hogy a származási 
állam - ami ugye a Cartesio esetében Magyarország - immunis a szabad letelepedésből 
fakadó kötelezettségekkel szemben.

29 Az indítvány eredeti, angol verziójában a f ix e d  e s ta b lish m en t kifejezés szerepel, a francia 
fordításban az in sta lla tion  stab le . A magyar fordításban ezért az állandó létesítmény, és 
nem a félreértésekre okot adható - az ún. másodlagos letelepedésre asszociálni engedő 
- állandó telephely kifejezést kellene használni.
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ződés letelepedési szabadságra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Majd 
Maduro főtanácsnok arra a metaforára építette fel gondolatmenetét, hogy va
jon a tagállam a jogrendszere alapján létrejött társaságok felett élet-halál ura- 
e, amint azt a D a ily  M a il ítélet sugallja. A fótanácsnok azonban nem kritizálta 
közvetlenül a D a ily  M a il  ítéletet (ami persze nem meglepő, hisz nem ez volt a 
feladata), csupán arra utalt, hogy az ítélkezési gyakorlat a D a ily  M a il ügy óta
- szerinte - fejlődött, az EKB álláspontja árnyaltabbá vált, és Darmon főtanács
noknak a D a ily  M a il  ügyre vonatkozó álláspontjához közeledett.30

A főtanácsnok végül is arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi jog je 
lenlegi állása szerint - tehát a D a ily  M a il ügy után hozzávetőleg húsz évvel
- már nem lehet arra hivatkozni, hogy a tagállamok abszolút szabadsággal 
rendelkeznek a belső joguk alapján létrehozott társaságok „élete és halála" 
felett, a letelepedés szabadságára gyakorolt következményekre való tekintet 
nélkül (31. pont). Ezzel a főtanácsnok megfordította volna a D a ily  M a il  ítélet 
25. pontjában lefektetett megállapítást, miszerint a közösségi jog akkori álla
potában nem biztosított jogot a valamely tagállam joga szerint létrejött társa
ságoknak arra, hogy tényleges székhelyüket (központi ügyintézési helyüket) 
másik tagállamba helyezzék át. Erre a főtanácsnok a C e n tro s , Ü b e rse e rin g  és 
In sp ire  A r t  ügyek elemzésén keresztül jutott el, szerinte tehát a D a ily  M a il ügy 
óta a közösségi jog - e tekintetben - fejlődött.

Az indítvány arra is utalt, hogy a székhelyáthelyezés megakadályozása elvileg 
közérdekkel igazolható lehet, pl. a joggal való visszaélés elkerülése, a hitele
zők, kisebbségi tagok, munkavállalók vagy az adóhatóság érdekeinek védel
mében (32. pont). A főtanácsnok ezzel kapcsolatban ugyanakkor kiemelte, 
hogy a magyar szabályozás teljes egészében megtagadta31 a székhelyáthelye
zés lehetőségét a magyar társaságoktól, és a magyar kormány sem hivatkozott 
az eljárásban valamiféle igazolásra; a letelepedési szabadságának ilyen nyílt

30 Indítvány, 27. pont és 42. végjegyzet
31 Legalábbis 2007. szeptember 1 -ig megtagadta.
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megtagadása pedig Maduro szerint a közérdekre hivatkozással nyilván nem 
megengedett (34. pont).

A perjogi kérdéseket illetően a főtanácsnok úgy foglalt állást, hogy egyrészt a 
cégügyben másodfokon eljáró ítélőtábla olyan bíróságnak minősül, amely az 
EK Szerződés 234. cikke alapján előzetes döntéshozatali kérelemmel élhet, de 
erre nem köteles, mert határozata ellen felülvizsgálatnak van helye. Másrészt 
a főtanácsnok szerint a Pp. szabályozása annyiban ellentétes a közösségi jog
gal, amennyiben az előzetes döntéshozatali kérelmet előterjesztő alsóbb fokú 
bíróság - külön fellebbezés alapján - a felsőbb bíróság által kérelme visszavo
nására utasítható.

Utószó

Az Európai Bíróság a főtanácsnok véleményét csak a perjogi kérdésekben osz
totta. Ez önmagában is komoly következményekkel jár Magyarországon, hi
szen kiderült, hogy a Pp. jelenlegi szabályozása nem felel meg a közösségi jog
nak. Egyetlen bíró sem fosztható meg ugyanis attól ajogától mégjogorvoslati 
eljárásban a felsőbb bíróság által sem, hogy az előtte folyamatban lévő ügyben 
a közösségi jog értelmezését kérje az Európai Bíróságtól.

A társaságok szabad letelepedését illetően azonban a Bíróság - a főtanácsnoki 
véleményre egy szóval sem térve ki - úgy döntött, hogy a társaságokat köz
vetlenül az EK Szerződésre hivatkozással a létrehozásukat szabályozó tagállam 
belső jogával szemben nem illeti meg a szabad letelepedés joga. A Bíróság 
gondolatmenete szerint csak az a társaság gyakorolhatja a szabad letelepedés 
jogát, amely valamely tagállam joga szerint jött létre, és ennek a jognak meg
felelően működik is, hasonlóképpen ahhoz, hogy csak az a természetes sze
mély élhet a szabad letelepedés jogával, aki valamely tagállam állampolgára. A 
tagállamok tehát előírhatják a saját belső joguk szerint létrejött társaságoknak,
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hogy a tényleges székhelyüket kötelezően belföldön jelöljék ki, ami a b  o vo  

zárja ki, hogy a nemzetközi székhelyáthelyezés érdekében eredménnyel hivat
kozzanak az EK Szerződés 43. és 48. cikkeire.
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Tóth Mihály
tanszékvezető egyetemi tanár

ELHÚZÓDÓ BÚCSÚ
HARMADIK BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVÜNKTŐL

1 .

Talán meglepő, hogy ezeréves országunknak a most hatályos kódex mindös
sze a harmadik írott büntető törvénykönyve. Az első, a Csemegi-kódex - igaz, 
koncepcionális Novellákkal kiegészítve és fontos melléktörvények támogatá
sával - átélt két világégést, vörös-, fehér- és nyilasterrort, átmeneti, ám szin
tén jelentős változásokat hozó konszolidációkat, s végül több mint hetven év 
után fokozatosan ment nyugdíjba. A mintegy tíz éves átmeneti állapot után 
hatályba lépett 1961. évi V. törvény ezzel szemben nem érte el a nagykorúsá
got sem. Mondhatnánk persze, egy törvény hosszú életének az is lehet a titka, 
hogy háborús viszonyok között nem csak a múzsák, hanem a kodifikátorok 
is hallgatnak, s az is igaz, hogy a XX. század második felének alig követhető 
változásai a büntetőjog gyorsabb, rugalmasabb átfogó reformjait a korábbinál 
sürgetőbben és sűrűbben felvetették.

A kérdés azonban nyilván bonyolultabb. Harmadik kódexünk már elérte a har
minc éves kort, pedig időközben gyökeresen átalakult politikai és gazdasági 
rendszerünk, fontos emberi jogi egyezményeknek váltunk részeseivé, Európa 
Tanács-, NATO- majd uniós tagok lettünk, s szinte nem múlt el év, hogy valami
lyen, a büntetőjogot is érintő megállapodáshoz, nemzetközi szerződéshez ne 
csatlakoztunk volna. A kriminalitás sokat emlegetett súly szerinti és strukturális 
átalakulása, új, korábban nem vagy csak kezdetleges formában tapasztalt bű
nözési formák megjelenése mind gyakoribb novelláris átalakulásokhoz veze
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tett, s a dogmatika egyes korábban kikezdhetetlennek vélt tradicionális elveit 
is sorra háttérbe szorították a mindennapok pragmatizmusának - rendszerint 
a „szervezett bűnözés térhódításával" vagy a „terrorveszéllyel" alátámasztott 
- igényei. Olykor már vélelmezzük a vagyon bűnös eredetét, testületeket ül
tetnénk a vádlottak padjára, sui generis bűncselekményeket fabrikálunk ko
rábban büntetlen utócselekménynek tekintett tettekből, az objektív felelősség 
adóbehajtója lassan a büntetőjog ajtaján is kopogtat.

Meglehet, ez a sajátos útkeresés, a régi elvek, intézmények helyenkénti elveté
se, ám az újak kellő, egységes és konszenzuális megalapozásának hiánya okoz
za azt, hogy noha az új törvény megalkotása már régen aktuális, a formába 
öntése nem könnyű. A búcsú tehát elhúzódik. Pedig elcsépelt fordulat, hogy a 
hatályos törvény „több sebből vérzik". Módosításainak száma mára megköze
líti a nyolcvanat, s most éppen az a helyzet, hogy egyszerre vitatjuk meg az új 
törvény tervezetét, és tanulmányozzuk a régi törvény legújabb, a közrendet és 
köznyugalmat zavaró magatartások elleni hatékonyabb fellépés jegyében szü
letett Novelláját. Formálisan szemlélve a kérdést, e sajátos helyzet fenntartásá
ban idestova csak a könyv- és közlönykiadók érdekeltek. Ugyanakkor tény - s 
ezt a gyakorlati jogászok szinte minden tanácskozáson megerősítik -, hogy a 
büntetőjogalkalmazás időnkénti funkcionális zavarai nem a törvény hiányos
ságaira, nem a jogszabály alkalmatlanságára vezethetőek vissza. S valóban: az 
ítélkezést érintő szaporodó bírálatok sem a jogalkotást okolják, nem a törvény 
állítólagos hiányosságaiból, hibáiból építkeznek. Azok a felvetések, amelyek 
minden szokatlan, súlyos, a közvéleményt felzaklató esetben (tehát meglehe
tősen gyakran) azonnal a törvény módosításáért, szigorításáért, új tényállások 
megalkotásáért kiáltanak (most éppen pl. a „körbetartozások" büntetőjogi ke
zeléséért), rendszerint nem kellően átgondoltak. Úgy látom, az utóbbi évtize
dekben általában tényleg nem a szükséges büntetőjogi rendelkezések hiánya 
vagy nem kellő súlya, inkább éppenséggel olykori túlburjánzásuk, s a végig
gondolatlan szezonális kriminalizálási, szigorítási kísérletek okoztak gondot.
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Látnunk kell tehát, hogy sü rg e tő  k o d ifik á c ió s  k é n y s z e r v alójában n in cs . Kodifiká- 
ciós o k o k , in d o k o k  viszont vannak, s nem is kevesen. Lehet, és most már kell is 
az új törvény megalkotásán gondolkoznunk. Ám ennek során kellő alaposság
gal és megfontoltsággal kell eljárni. Nem lenne szerencsés, ha megismétlőd
ne, ami a Büntetőeljárási törvényünk megalkotása során történt. A sietséget, 
kapkodást sem politikai, sem szakmai okok nem indokolhatják. Arra azonban 
kétségtelenül elékezett az idő, hogy rövid zárszámadás keretében tekintsünk 
vissza hatályos törvényünk kanyargós útjára.

2.

Mai Büntető törvénykönyvünk előkészítői és továbbfejlesztői - akik közül 
szerencsére még sokan köztünk vannak - annak idején, jóval konszolidáltabb 
bűnözési viszonyok között, még azt az elegáns gesztust is megengedhették 
maguknak, hogy a jogszabályt a Csemegi-kódex után kerek száz évvel fogad
ják el.

Mai szemmel nézve a múlt század 6 0 -a s , 7 0 -e s  é v e it  a  k r im in a litá s  s z e m p o n t 

já b ó l  akár n y u g o d t  b é k e é v e k n e k  is tekinthetjük. Akkoriban évi mintegy 120.000 
bűncselekmény vált ismertté, s ezek összetétele vagy a tettek súlya sem válto
zott érzékelhetően, miként az un. „felderítési mutató" sem. El lehet tehát mon
dani, hogy az időszak - a bűnözés bizonyos fokú stabilitását tekintve - ked
vezett a büntetőjogi reformnak. Ugyanakkor már látni lehetett a korábbi Btk. 
bizonyos hiányosságait, ellentmondásait is. Igaz, a 70-es évek második felének 
kod ifi kációját nem annyira e szakmai felismerések motiválták, hanem az az 
ideológiai ok, hogy - mint megfogalmazták - „társadalmi fejlődésünk egy mi
nőségileg új szakasz, a szocializmus alapjainak lerakása után a fejlett szocialista 
társadalom építésének szakaszába lépett", s ez indokolja az egész jogrendszer, 
benne a büntetőjog megújítását is.
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így aztán a múlt század utolsó negyede permanens és - a végtermékek számát 
tekintve - eredményes jogalkotási hullám jegyében teltei. Kezdődött az 1971. 
évi 28. tvr.-rel, amely talán a korábbi törvény legjelentősebb Novellája volt. 
Aztán jött 1973 az új Büntetőeljárási törvénnyel, 1974 a szigorított őrizettel, 
1975 az utógondozással, 1978 az új Btk-val és 1979 a büntetés-végrehajtás 
szabályozásával. Ez utóbbi - tudjuk - formáját tekintve még ma is hatályos 
törvényerejű rendelet, kétes értékű kontinuitást teremtve ezzel a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa és jelenlegi jogalkotási rendszerünk között. Az 
1978. évi IV. törvény előkészítésére annak idején elegendő volt négy év, a ha
tályba léptetésére alig egy, s a kódextől mind a szakma, mind a közvélemény a 
bűnözési és bűnüldözési helyzet további javulását várta. (Emlékszem, milyen 
komoly szemrehányásnak, kritikáknak voltak kitéve azok a jobbára gyakorlati 
szakemberek, akik úgy vélték: a fejlett szocializmus építésének időszakában is 
tartósan hozzá kell szoknunk a bűnözéshez, mint társadalmi tömegjelenség
hez, s meg kell tanulnunk együtt élni vele.) Ezt a megállapítást sokan belenyug
vásnak, rosszabb esetben tehetetlenségnek, esetleg szabotázsnak minősítet
ték, ahelyett hogy felismerték volna realitását.

Ma már szívesen visszasírnánk ezt a súlyú és összetételű kriminalitást. (Persze, 
ha ezért nem kellene feladnunk a határok nélküli Európa eszményét a szöges
drótok helyett, a közös fizetőeszköz reményét az értéktelen forint helyett, a 
piacgazdaság kiépülését - összes anomáliáival együtt - a szocialista tervgaz
dálkodás helyett.) Ám éppen a piacgazdaság tanít minket arra, hogy minden
nek ára van. Ennek is volt. Már 1989-ben megduplázódott az ismertté vált 
bűncselekmények száma, a 90-es években volt olyan év, amikor meghaladta 
a 600.000-et, s ma is stabilizálódni látszik a 70-es évekbeli bűnözés mintegy 
négyszerese. (Tegyük hozzá, lényegében változatlan lakosságszám és - leg
alábbis egyes területeket tekintve - negatív módon átalakuló bűnözési struk
túra mellett.) Aztán nálunk is megjelent a szervezett bűnözés, nőtt a külföldi 
elkövetők részvétele, kiélezett harc folyik a kriminális piacok felosztásáért, s
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mára nemcsak Hegyeshalom, Hidasnémeti vagy Ártánd, hanem idestova a bű
nözés is teljesen felszámolta a határsorompóit.

Térjünk azonban vissza a törvény első éveire. A szakma többségének akko
ri optimizmusát tükrözték a kódex részben mai szemmel nézve is korszerű
nek minősíthető rendelkezései. Ne gondolja azt például senki, hogy a most 
lépten-nyomon hirdetett „kettős nyomtávú büntető politika" (szigor a súlyos 
bűnözéssel szemben, esélynyújtás az enyhébb bűnözési formáknak) napjaink 
találmánya. Ez az elv már 30 éve gyakran elhangzott. Földvári József fogalmaz
ta meg pl. az egyik szakmai tanácskozáson, hogy az új törvény egyik alapvető 
célkitűzése az arra érdemes elkövetői csoportok esetében a szabadságvesztés 
súlyának és arányának korlátozása, a „börtöncentrikus" szemlélet csökkenté
se.1 Ugye ismerős szavak ezek ma is. (Meg lesznek bizonyára 20 év múlva is.)

A kódex mindenesetre a szankciórendszert tekintve is a korábbinál árnyaltabb 
szabályozásra törekedett. A halálbüntetés kivételes jellegének hangsúlyozása 
mellett a szabadságvesztés végrehajtási fokozatainak számát a jelenlegi há
romra csökkentette (vélhetően ez tovább, kettőre fog csökkenni), új alapokra 
helyezte a pénzfőbüntetés kiszabását, s lehetővé tette egyes mellékbüntetések 
önálló alkalmazását. Bővítette az intézkedések körét, pl. a - korábban csak 
fiatalkorúak esetében alkalmazható - próbára bocsátással és a pártfogó fel
ügyelettel.

A törvény az Általános Részbe emelte, és három csoportba sorolva szabályoz
ta a bűnismétlés különféle formáit, súlyosságuk szerint egyre hátrányosabb 
következményeket fűzve azokhoz. A Különös részt illetően kiemelhető, hogy 
részben megváltozott az egyes fejezetek sorrendje, a korábbitól eltérő érték
ítélet alapján előbbre kerültek pl. az élet, testi épség elleni bűncselekmények 
vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni deliktumok.Jellem

1 A magyar büntető törvényhozás 100 éve c. nemzetközi konferencia előadásai és 
hozzászólásai. Jogász Szövetségi Értekezések, Budapest 1979.159. o.

117



85 ÉVE PÉCSETT

ző lehet néhány, ekkor a Btk.-ba került bűncselekmény megemlítése is: ilyen 
az életveszélyt okozó testi sértés, a terrorcselekmény, vagy a környezet- és ter
mészetkárosítás.

A későbbi novellák az 1978. évi IV. törvény rendszerét szinte teljesen átfor
málták. Elegendő csak a büntetési rendszerre utalni: megszűnt a szigorított 
őrizet (1989), majd a halálbüntetés alkalmazhatósága (1990), előbb beiktat
ták a szigorított javító-nevelő munkát (1984), majd hatályon kívül helyzeték 
az „egyszerű" javító-nevelő munkával együtt (1993). Fokozatosan emelték a 
kiszabható pénzbüntetés mértékét, csökkentették viszont a közérdekű mun
kával tölthető napok számát, és bővítették a próbára bocsátás alkalmazási kö
rét (1997), lényegében egységesítették a különös és a többszörös visszaesés 
következményeit stb. 1998-ban változtak a vagyonelkobzás, az összbüntetés 
és az enyhítés szabályai is. Aztán persze voltak vitatható koncepcionális kitérők 
is. 1999 tavaszától hatályba lépett az emlékezetes „szigorító csomag", pl. a so
kat vitatott „középmértékkel"; annak alig értelmezhető előírásával, hogy mire 
gondolhat a bíró a büntetés kiszabásakor, s mire nem; azzal az egyedülálló 
bravúrral, hogy „a különös méltánylást érdemlő eset" nyilvánvalóan csupán 
egyes ügyekben értelmezhető fogalmának sikerült általános definíciót talál
ni. A Novella általában érzékelhetően szűkítette a bíróság mozgásterét több 
korábbi - általános vagy különös részi - kedvezmény megvonásával. Az ekkor 
bevezetett változások alig két évig éltek, ekkor az új kormány visszaállította a 
legtöbb korábbi szabályt, ám racionalizált is, a vagyonelkobzást végre repres- 
szív intézkedésnek, s nem a büntetési célokhoz igazodó büntetésnek minősít
ve, s ennek konzekvenciáit is levonva.

S a változások sora folytatódott. 2005-ben főként az uniós csatlakozásunkhoz 
kapcsolódó büntetőjogi feladatokat végeztük el (például a kiutasítás újrasza
bályozásával vagy egyes különös részi tényállások korszerűsítésével), 2006-ban 
a közvetítői eljárás büntető processzusban történő lehetővé tételével módo
sultak a Btk. szabályai is. Szinte már össze sem rezdültünk, amikor ezzel az elvi
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megalapozottság a korábbinál is áttekinthetetlenebbé vált: a bűncselekmény
fogalomban és a megrovás feltételei között megmaradt a „társadalomra veszé
lyesség" fogalma, mint büntethetőséget kizáró ok viszont megszűnt. Helyette a 
„tevékeny megbánás" szüntetheti meg a büntethetőséget, ám az ezt szabályo
zó szakasz második bekezdése merész fordulattal már nem büntethetőséget 
kizáró okról, hanem tisztán büntetéskiszabási kérdésről, a büntetés korlátlan 
enyhítéséről rendelkezik.

Végül tavaly, az utóbbi két évtizedben hatodik alkalommal módosítottuk a va
gyoni érdekeket sértő bűncselekmények értékhatárait, s ismét változott első
sorban a gazdasági bűncselekmények tényállása is. (A Btk. hatálybalépésekor 
a vagyon elleni bűncselekmények esetében 1000 forint fölött minősült a tett 
bűncselekménynek, s még ezelőtt nyolc évvel is 6 millió forintnál kezdődött 
az általunk elképzelhetőnek tartott legmagasabb értékhatár. Mára a szabály
sértési értékhatár húszszorosára emelkedett s a törvény 500 millió forint feletti 
elkövetési értékekkel is számol.)

3.

Különös visszapillantanunk a mögöttünk álló harminc évre. Lassan belefára
dunk annak a nagy szorgalmat és kitartást igénylő feladatnak a teljesítésébe, 
hogy folyamatosan számoljuk: az Alkotmánybíróság döntéseivel együtt leg
utóbb a nyolcvanadik vagy a kilencvenedik modifikációt éltük-e át. Ez az em- 
beröltőnyi idó nem rövid időszak, de a felgyorsult változások korában talán 
még hosszabbnak tűnik.

Voltak a módosításoknak olyan elkerülhetetlen területei, amelyek révén an
nak idején virágzó, hasznosnak vélt intézmények, bűncselekmények, fogalmak 
kerültek át a jogtörténészek felelős őrzésébe. Ma már nemigen tudnánk mit 
kezdeni pl. a szigorított javító nevelő munkával, a merénylettel, közveszélyes
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munkakerüléssel, üzérkedéssel, a deviza-bűncselekménnyel. Szakmai körök
ben biztosan többségben vagyunk olyanok is, akik nem kívánják vissza a ha
lálbüntetést vagy a szigorított őrizetet. (Bár látnunk kell, hogy mintha az ellen
tábor sem gyengülne.) Emlékezzünk, hogyan próbálták röviddel a szigorított 
őrizet száműzése után az intézményt különböző szelídített formában fenntar
tani, illetve rehabilitálni, s ez ideig-óráig működött is. Előbb rendőrhatósági 
felügyelet, aztán bűnmegelőzési ellenőrzés formájában. S tudjuk azt is, hogy 
az ellentétes felfogású kormányok hogyan próbálják a legutóbbi időben is a 
pártfogó felügyelet esetében a hangsúlyt inkább erőteljesebben a pártfogásra, 
illetve inkább a felügyeletre helyezni.

A törvény eredeti elképzeléseinek másik része mai szemmel is helyeselhető, 
ám az eltelt idő alatt sem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Ilyen pl. a pénzbüntetés napi tételes rendszere, amely azon a felismerésen ala
pult és alapul, hogy markánsan megkülönböztethető legyen az elítéltek eltérő 
vagyoni helyzete, s már a büntetésben kifejeződjék a bűncselekmény súlya. 
Ám 30 év alatt sem sikerült megbízható eszközt találni a vagyoni viszonyok 
reális feltérképezésére. Magyarországon még mindig hiányzik, csak most van 
végre kiépülőben az egységes vagyonnyilvántartás. Az állampolgárok ingat
lanait, jelentős ingóságait akár 5-6 helyen is nyilvántarthatják, ha pl. másutt 
laknak, dolgoznak, pihennek. S tudjuk azt is, ma a bíróságon csaknem min
denki minimálbért vall be, s bizony előfordul, hogy a magát pl. szánni való, 
állás nélküli gépkocsivezetőnek beállító vádlott a tárgyalótermet elhagyva 
- dombornyomású névjegye tanúsága szerint - „logisztikai menedzserként" 
vagy a szállítmányozás bonyolításáért felelős ügyvezető igazgatóként ül be 
márkás gépkocsijába. S tökéletesen megértem azokat a gyakorló kollégákat 
is, akik azt mondják, hogy a tárgyalás mellőzésével kiszabott pénzbüntetések 
esetén általában mód sincs a vagyoni, jövedelmi viszonyok megfelelő vizsgá
latára, a tárgyaláson pedig egy pénzbüntetés kiszabását lehetővé tevő cseké
lyebb jelentőségű ügyben nem fognak az egy napi összeget érintő bizonyításra 
több időt - esetleg napolások árán - vesztegetni, mint a vádlott bűnösségét
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és a napi tételek számát érintő vizsgálatra. De elmondható az is, hogy a pénz- 
büntetés mértékét érintő több jogszabályi változás alig eredményezett valami 
változást e büntetési nem súlyát illetően. Noha ma a maximálisan kiszabható 
összeg közel 11 millió forint is lehetne, a pénzbüntetések 4/5-e 100.000.- Ft 
alatti, 3/4-e az 50.000.- Ft-ot sem éri el.2 Mindez persze összefügghet a vagyo
ni viszonyokat érintő, imént említett bizonyítási nehézséggel is.

S végül voltak bizony szép számmal olyan változások is, amelyeket elkerülhet
tünk volna, vagy legalábbis jobban átgondolhattunk volna. S talán ez az egyik 
legfontosabb tanulság. Sokszor partikuláris lobbi-érdekek mentén, egy-egy 
sajnálatos, nagy publicitást kapó eset nyomán, kampányszerűen kiáltottak, s 
kiáltanak nyomban a Btk. után - s legtöbbször nem eredménytelenül. így szü
lettek egymást átfedő, merőben felesleges tényállások, olyan jelenségekre re
agálva, amelyek a korábbi eszközökkel is megfelelően kezelhetőek lettek vol
na, így alkottunk agyoncizellált minősített eset-rendszereket, vagy kerültek a 
törvénybe a büntetőjogtól idegen tisztán rendészeti tilalmak. Ideig-óráig lehet 
a kellően meg sem indokolt, alá nem támasztott változások követésébe bele
fáradt jogalkalmazás bölcsességében és türelmében bízni, mert a jogbiztonság 
fenntartásának idestova egyetlen záloga maradt: ez a türelem és ez a bölcses
ség. Ám láthatóan fogytán a türelem és más, erre fogékonyabb, rentábilisabb 
területeken próbálhat hasznosulni a bölcsesség is.

A felelős büntetőjogi kodifikáció nem ötletbörze, s ellentétben Csemegi korá
val - amikor némi túlzással egy sokszor bizonytalan tartalmú szokásjog-kom- 
pilátum és mégoly színvonalas elvetélt tervezetek helyett kellett végre egysé
ges írott és elfogadott kódexet teremteni - ma már biztosan nem is csupán 
egy-egy kiemelkedő jogász, rosszabb esetben önjelölt tudós egyéni ambíci
óinak, elképzeléseinek küzdőtere. A büntetőjog, ha ma hozzányúlunk, meg
gondolt, alapos, előkészített sokoldalú munkát igényel. És alázatot, hogy ne

2 Közvádas eljárásban pénzföbüntetésre ítéltfelnőttek (1991 -2002). Igazságügyi Minisztérium
IM/M K/2004/STAT. Budapest 2004
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változtassunk, amin nem feltétlenül kell, de kollektív tudást és bölcsességet, 
hogy merjünk és tudjunk újítani ott, ahol tényleg indokolt.

4.

Nem alaptalan a félelem, hogy a vázolt folyamat az új kódex kodifikátorait a 
szükségesnél nagyobb léptékű változások erőltetésére, s ott is teljesen új ren
delkezések beiktatására késztetheti, ahol ez a régiek esetleg vitatható haté
konyságán kívül érdemben semmivel nem igazolható. Ez pedig nem indokolt: 
a modern büntetőjog felelősségi és büntetési rendszere mára kialakult, azon 
legfeljebb finomítani, pontosítani lehet. Új törvényre szükség van. A réginek 
mindazonáltal - noha foltok tartják össze, és több helyen kifeslett a gúnyá
ja - nincs oka szégyenkezésre. A bűnözés és a bűnüldözés legaggasztóbb 
tendenciái soha nem a jogalkotás hibáiból építkeztek. Az új évezred magyar 
Btk.-jának ezért feltétlenül fel kell használnia elődje tapasztalatait is. Jó lenne 
azonban, ha megalkotása során - eltérően az elmúlt évszázadok jogalkotási 
hullámaitól - csak e g y  k o rszerű , ú j, k o h e re n s  tö rv é n y  m e g s z e rk e s z té sé n e k  ig é 

n y é t, s n e m  a  m in d e n  á ro n  é s  m in d e n ü t t  m e g v a ló s íta n d ó  ú j ta rta lo m  k é n y sz e ré t  

ta r ta n á n k  s z e m  e lő tt.

Milyen e u ró p a i te n d e n c iá k a t  szükséges ennek során figyelembe vennünk? Az 
utóbbi évtizedekben Európában mind erőteljesebben jelentkeztek bizonyos, 
a büntetőjog felfogását, szerepét részben átértékelő törekvések: a büntetőjo
gi útról történő elterelés, a hagyományos szankciók kiváltása, a sértetti jogok 
elsődlegességének biztosítása az állam büntetőjogi igényével szemben, ezzel 
összefüggésben pedig a jóvátétel felértékelődése. Sajátos és nem könnyen ke
zelhető ellentmondás, hogy e tendenciák a bűnözés súlyának és struktúrájának 
kedvezőtlen átalakulása, a kriminalitás nemzetközi formáinak és a terrorizmus 
erősödésének időszakában érzékelhetőek. Ugyanakkor egyes bűncselekmény
kategóriák tekintetében az európai dokumentumok határozottabb fellépést is
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sürgettek: ajánlások, kerethatározatok születtek pl. a környezetvédelem, a gyer
mekpornográfia vagy a pénzhamisítás témájában. Végül nem mondhatunk le 
egyfajta - legalábbis korlátozott hatókörű - „európai büntetőjog" megvalósít
hatóságáról sem, s az első lépések, „az Európai Közösséget károsító csalások" 
elleni küzdelem valóban a tagállamok eminens érdekeinek összehangolását 
indokolják. Ezen túlmenően azonban egyelőre az integrációs törekvéseknél 
jóval erősebbeknek látszanak az egyes államok szuverén büntetőjogát védő 
álláspontok.

5.

M ily e n  le g y e n  te h á t  a z  ú j B tk .?

Angyal Pál 1937-ben megfogalmazott intelmeit ma is aktuálisnak érzem. „A 
jövő kódexe nem lehet üres utánzás, nem lehet »bővített kiadás«, nem lehet 
értéktelen kompromisszum, hanem csak egy logikai, praktikus és esztétikus 
egységként megjelenő, határozott büntető-jogpolitikai ideológiai elveket kö
vető rendszeres alkotás. Az eljövendő kódexnek nem szabad "Világnézeti bün
tetőjogot" kodifikálnia, mely gyorsan elavulttá válhatik, de nem szabad arra 
sem törekednie, hogy vértelen eklekticizmussal a különböző irányokat össze
egyeztesse. Hanem igenis egyfelől bele kell illeszkednie az immár kialakult új 
büntetőjogi fejlődés irányvonalába, s másfelől magyar nemzeti alkotásnak kell 
lennie."
Teljességre való törekvés nélkül, nézetem szerint, a már említett mértéktartás 
mellett az új, XXI. századi Büntető törvénykönyvünknek különösen a követke
zőkre kell tekintettel lennie.

- Olyan kódexnek kell lennie, amely a cselekmény elsődlegességéből kiindul
va és azt előtérbe állítva képes egyes sajátos bűntettes-csoportok esetében 
a megfelelően átlátható, következetes, s a korábbiaknál tágabb intézmény- 
rendszeren nyugvó korrekcióra is. Ahol ez lehetséges, tovább kell keresni
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a le h e tő sé g e k e t  a  tett-, és a  te tte s -c e n tr ik u s  b ü n te tő jo g i irá n y z a t  ö s s z e e g y e z 

te té sé re  (ha úgy tetszik rangsorolására), indokolt esetben a társadalom ha
tékonyabb védekezését lehetővé tevő eszközök alkalmazására, máskor a 
büntetőjogi útról történő elterelésre, a sértett jogok fokozott biztosítására;

- Határozottan fel kell mutatnia az alapvető b ü n te tő jo g ila g  v é d e t t  é rték ek et, 

ám ezek cizellálása és aprópénzre váltása helyett jobban kell b íz n ia  a  jo g -  

a lk a lm a z ó b a n , kerülnie kell az egymást átfedő tényállásokat, a kazuisztikus 
felsorolásokat és a minősítő körülmények túlburjánzását. Nem szabad a 
bírói mérlegelést túlságosan részletes törvényi előírásokkal az indokoltnál 
szőkébbre szorítani. Elegendő példaképpen a lopás tényállását említeni. 
Laikus számára nehezen hihető, de ma e bűncselekmény esetében tizen
két (olykor több fordulatot is magába foglaló) minősítő körülmény és hat 
értékhatár-keret dönti el, hogy a bűncselekmény miként minősüljön. A 
bíró a minősítéskor jószerivel nem is ítélkezik, hanem igyekszik a történe
ti tényállást elhelyezni a számára rendelkezésre álló másféltucatnyi rekesz 
egyikében, s ekkor már a büntetés mértéke sem lehet nagyon kétséges. A 
hasonló szájbarágó részletezések tehát elkerülendők;

- M e llő z n i kell a törvény tisztán ig a z g a tá s i n o rm á k k a l v a ló  tú lzsú fo lá sá t, mert 
ez a büntetőjog hatékonyságának veszélyeztetésével jár. Ha különféle ren
dészeti szabályok megsértését bűncselekménynek minősítjük (pl. lefoglalt 
sajtótermék terjesztése, földmérésijei elmozdítása, veszélyes eb ivartalaní- 
tására vonatkozó szabályok megszegése stb.) a büntetőjog „ultima ratio"- 
jellege sérül, s ott is elveszti a tekintélyét, ahol pedig erre feltétlenül szükség 
lenne;

- Ö s s z h a n g o t  és e g y s é g e t  kell teremteni az egyes té n y á llá s o k  b ü n te té s i té te l

k ere te i k ö zö tt , mert a nagyszámú modifikáció azzal járt, hogy egy-egy új 
rendelkezés beiktatása vagy régi módosítása sok helyen megtörte a tétel
keretek koherenciáját.
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Végül pár szót egy csak látszólag pusztán formai kérdésről: indokolt-e az „egy
séges Btk." fenntartása, vagyis a szemmel látható „szaktörvény-dömping" ko
rában szükséges-e valamennyi bűncselekményt a Btk.-ban szabáyozni? Úgy 
vélem, nem csupán a tradíciókhoz való ragaszkodás okán, hanem jo g b iz t o n 

sá g i s z e m p o n tb ó l is h e ly e s e b b n e k  lá tsz ik , h a  r a g a s z k o d u n k  a z  e g y s é g e s  B ü n te tő  

tö rv é n y k ö n y v h ö z . Kétségtelen, hogy ennek ellenkezőjére a nemzetközi kite
kintés során több példát találunk. Németországban vagy Franciaországban pl. 
a Btk.-n kívül igen nagyszámú törvény tartalmaz büntetőjogi rendelkezése
ket is. Látnunk kell azonban, hogy a széttagolt büntetőjoggal szemben éppen 
ezekben az országokban is folyamatos kifogások hangzanak el, s az elméleti 
szakemberek állandó bírálata mellett a jogalkotás másutt is törekszik e helyzet 
megváltoztatására. A mi egységes Btk.-nk tehát felfogható akár nehezen meg
szerzett, ám feltétlenül korszerű szemléletet tükröző vívmánynak is, amit nem 
szabadna feladnunk. Jogalkalmazóknak és a törvénnyel összeütközésbe kerü
lőknek egyaránt megnyugtatóbb, ha valamennyi, a társadalom legsúlyosabb 
értékítéletét megtestesítő magatartás a Büntető törvénykönyvben olvasható. 
Mindez nem jelenti, hogy a katonákra és a fiatalkorúakra nézve - figyelemmel 
e két személyi kör markáns sajátosságaira - ne lenne járható út külön, speciális 
szabályrendszer alkotása anyagi jogi eljárásjogi és végrehajtási előírásokat is 
felölelve.

***

Az általam vázolt feladat megvalósítása természetesen nem egyszerű. Ám 
nyilván ez jelenti a szépségét is. Voltaképpen szerencsésnek nevezhetjük ma
gunkat, hogy a harmadik évezred kodifikációs munkáinak cselekvő részesei 
lehetünk, s az egyetemi katedráról is átadhatjuk tudásunkat, tapasztalatainkat 
olyanoknak, akik azt szándékunk és reményeink szerint nálunk jobban foly
tatják majd.
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Kulcsár Gabriella
egyetemi tanársegéd

A XXI. SZÁZAD KRIMINOLÓGIÁJA

Előadásom tárgyául igyekeztem olyan témakört választani, amely talán azok 
érdeklődésére is számot tarthat, akiknek nem a kriminológia vagy egyéb 
bűnügyi tudomány a szakterülete. Úgy döntöttem, hogy felvázolom azokat 
a legjelentősebb problémákat és kihívásokat, amelyekkel a kriminológiának 
napjainkban szembe kell néznie. Mivel e témakör meglehetősen tág, a rendel
kezésemre álló idő pedig igencsak szűk, kénytelen voltam három probléma
körre korlátozni az előadást: a szervezett bűnözéssel, a terrorizmussal, illetve 
a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos dilemmákról kívánok 
néhány szót ejteni. 1

1. A szervezett bűnözésről

Napjainkra általánosan elfogadottá vált, hogy az emberiség jövőjére nézve 
minőségét és mennyiségét tekintve is az egyik legáltalánosabb veszélyt a s z e r 

v e z e t t  b ű n ö z é s  jelenti. Á tfo g ó , minden szervezett bűnözői csoportra érvényes 
d e fin íc ió ja  n e m  lé tez ik , mivel igen d in a m ik u s  és ru g a lm a s  bűnözési formáról 
van szó, amely a mindenkori társadalmi, politikai berendezkedéshez igazodik. 
Legfontosabb te rü le te i (bár itt is igaz az állandó változás) a következők: kábító
szer-kereskedelem, emberkereskedelem, terrorizmus, műalkotással folytatott 
kereskedés, környezet károsítás, súlyos gazdasági bűncselekmények, illetve ún.
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kapcsolódó bűncselekmények (szándékos emberölés, zsarolás, csalás, hamisí
tás, korrupció).1

M i a  le g n a g y o b b  v e s z é ly e  a  s z e rv e z e tt  b ű n ö z é s n e k ?

Erre a választ akkor találjuk meg, ha megnézzük, hogyan változhat egy szerve
zett bűnözői csoport célja fejlődése függvényében. Kezdetben bizonyos rossz 
társadalmi helyzetben lévő rétegek létének biztosítására jön létre behatárolt 
földrajzi területeken, meghatározott bűncselekménytípusokra szakosodva. 
Nagyobb mennyiségű vagyon felhalmozása után azonban beavatkozási lehe
tősége nyílik a gazdaság bizonyos ágazataiba egyre szélesebb körben, egyre 
kiterjedtebb földrajzi területen, a g a z d a s á g i h a ta lo m  megszerzését követően 
pedig új célként nyílik meg a p o lit ik a i h a ta lo m  megszerzése, amely a legális, 
demokratikus társadalom legnagyobb fenyegetettsége.1 2 Ha ezt el akarjuk ke
rülni, a szervezett bűnözés ellen való fellépésnek alkalmazkodnia kell azokhoz 
az ú j  te n d e n c iá k h o z , amelyek a szervezett bűnözést az utóbbi idők folyamán 
jellemezni kezdték. Ezek a következők:

- egyre erőteljesebb b e é p ü lé s  leg á lis  s z e rv e z e te k b e , amely előidézi a leg á lis  és 

illeg á lis  sz fé ra  k ö z ö tt i g a z d a s á g i és p é n z ü g y i t ra n z a k c ió k  c irk u lá c ió já t ;

- egyre k va lif ik á lta b b  v e z e tő i ré te g  megjelenése;
- egyre szélesebb tevékenységi terület, az ún. „áldozat nélküli" cselekmények 

bővülése, a p é n z ü g y i s z e k to r  k iz s á k m á n y o lá sa  (pénzmosás, offshore cégek 
alapítása);

- p ro fe ssz io n á lis  se g ítő k  ig é n y b e v é te le , akik a modern technológia alkalma
zásával megkönnyítik a cselekmények véghezvitelét, a korrupciós utakhoz 
való hozzáférést, a dokumentumok hamisítását.3

1 Berta Krisztina: A szervezett bűnözés. In: Kriminológia - Szakkriminológia (szerk.: Gönczöl 
Katalin - Kerezsi Klára - Körinek László - Lévay Miklós). Complex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2006.426. o.

2 Berta Krisztina: i. m. 429. o.
3 Berta Krisztina: i. m. 430. o.
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M i  a  h e ly z e t  M a g y a r o r s z á g o n ?

A 90-es évek egyik legjelentősebb szervezett bűnözői megmozdulását az ún. 
o la jü g y e k  jelentették. A kettős ár- és adórendszer, amely a háztartási tüzelőolaj 
árát és adótartalmát alacsony szinten rögzítette, míg az üzemanyagként fel- 
használásra szánt dízelolaj árát magasan tartotta, komoly visszaélésekre adott 
lehetőséget. Elsőként az ún. „olajszőkítés" terjedt el, melynek során a háztar
tási tüzelőolajhoz hozzáadott festék-adalékanyagot az olajból technológiai 
művelet útján kivonták. Később az okirat-hamisítással és csalással elkövetett 
magatartások terjedtek el, melynek során a terméken technológiai változtatás 
nem történt. Ez a második módszer már jól szervezett elkövetői kört igényelt. 
Az olajügyekben érintett bűnszervezetek teljes körű tevékenységét csak elvét
ve sikerült felderíteni: feltáratlanul maradt a bűncselekmény tárgyát képező 
ásványolaj-termékek eredete, a beszerzés körülményei, az érdekelt szemé
lyek vagy gazdasági szervezetek kiléte, illetve az illegális jövedelem mértéke 
és további sorsa. A magyarországi nyomozások összesített adatai szerint az 
ismertté vált terheltek közel 23 milliárd forint haszonra tettek szert, amelyből 
csupán 3% térült meg. Sajnos a  m a i n a p ig  se m  e se tt  v issza  a bűnszervezetek 
érdeklődése az olajkereskedelemben rejlő illegális haszonszerzési lehetőségek 
iránt, illetve megjelent az ig é n y  a z  ille g á lisa n  fe lh a lm o z o tt  h a ta lm a s  v a g y o n o k  

h a sz n o s ítá sá ra  pénzmosással, új bűnszervezetek alapításával, külföldi befekte
tésekkel. Mindemellett m e g m a ra d ta k  az elkerülhetetlen kriminális módszerek: 
a  k o rru p c ió , a  h a m is ítá s o k  é s  c sa lá so k , ille tve  a z  e rő sza k , amely sokszor az el
lenérdekű bűnszervezetekkel való leszámolás eszköze.4 Azonban az olajszár
mazékokkal kapcsolatban elkövetett bűncselekményekre okot adó krimino-

4 Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. BM Kiadó, Budapest 2000. 26-34. o. és 
76-80. o. Idézi: Lukács János: A magyarországi szervezett bűnözés súlypontjai. In: Bűnügyi 
mozaik: Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: Nagy Ferenc). Pólay 
Elemér Alapítvány, Szeged 2006.313-317. o.
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gén tényező5 mára megszűnt, így maga az „olaj-bűnözés" már nem tekinthető 
a szervezett gazdasági bűnözés integráns részének.6

A 90-es évek elején szintén nagy problémát jelentettek a sz e rv e z e tt  g é p já r 

m ű lo p á s o k , melyeknek felderítettsége az olajügyekhez hasonlóan nagyon 
alacsony szinten mozgott, 1995-ben Budapesten kb. minden huszadik ügyet 
oldottak meg sikeresen. Szerencsére a gépjárműlopások rohamos emelkedése 
a h a té k o n y a b b  m e g e lő z é s  h a tá s á ra  (határregisztráció, elektronikus rendszám- 
felismerő készülékek alkalmazása, eredetiséget igazoló vizsgálatok bevezetése 
stb.) m e g tö rt , és 1999 óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Míg ezen 
a területen egyértelmű az előrelépés, addig egy másik területen, a k á b ító s z e r

b ű n ö z é sb e n , egyre nyugtalanítóbbak a tendenciák. Magyarország korábban 
tranzitországnak minősült, azonban a 90-es évek második felére fokozatosan 
célországgá is változott, megnőtt a belföldi fogyasztás, miközben a tranzitszál
lítmányok is megőrizték markáns jelenlétüket.7 A szervezett bűnözés jelentős 
tevékenységi területének számít továbbá a p é n z h a m is ítá s  é s  a b a n k k á rty á k k a l  

k a p cs o la to s  jo g s é r té s e k , ille tve  a  la k á s m a ffia -ü g y e k .8

M it  le h e t  te n n i?

A szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés büntetőjogi eszközeinek a kiala
kítása az elmúlt időszakban különös hangsúlyt kapott mind az EU-ban, mind 
más nemzetközi szervezetekben. Magyarország a nemzetközi és belföldi el
várásokra offenzív, azaz beavatkozó megközelítéssel, a b ü n te tő jo g i sz a b á ly o k  

sz ig o r ítá s á v a l válaszolt: a bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó

5 Megszűnt ugyanis az árkülönbség a motorüzemanyagként használt gázolaj és a háztartási 
fűtőolaj között.

6 Gál István László: Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest 
2007.74. o.

7 Katona Géza: Szervezett bűnözés Magyarországon. BM Kiadó, Budapest 2000. 34-41. o. és 
85-87. o. Idézi: Lukács János: i. m. 314-317. o.

8 A szervezett bűnözésről magyarországi alakulásáról részletesen ír Tóth Mihály. Lásd: Tóth 
Mihály: Gazdasági bűnözés és bűnüldözés a rendszerváltozás éveiben. MTA Doktori 
Disszertáció (Kézirat.) 2008
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rendelkezés átkerült az általános részbe, ezáltal az egész különös részre kiter
jedten alkalmazható, illetve a hozzá kapcsolódó joghátrányok is súlyosbodtak. 
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy önmagában a büntetőjogi szabályok 
szigorítása nem oldja meg a problémát, mivel igen ritkán sikerül a büntető- 
eljárásban a minősítéshez szükséges tények bizonyítása, amelynek következ
tében a fokozott szigor p u s z ta  d e k la rá c ió  marad.9 Mindenképpen szükséges 
a bűnözői szervezetek mélyebb megismerése a szükséges bizonyítékok meg
szerzéséhez, ez pedig csak h a té k o n y  fe ld e ríté s , titkos információgyűjtés, fedett 
nyomozók alkalmazása, valamint jól működő tanúvédelem útján lehetséges.10 11 
Sajnálatos módon ez a típusú munka nem történt meg a rendszerváltás utáni 
években, így a szervezett bűnözői csoportok 3-4 év „egérutat" nyertek. Fontos 
probléma továbbá, hogy a közhelyszerűvé vált kijelentés, miszerint a szerve
zett bűnözéssel szembeni sikeres fellépéshez szükség van a n e m z e tk ö z i ö ssz e 

fo g á sra , mégsem valósult meg a mai napig sem a szükséges mértékben. Ennek 
részben a különböző államok eltérő büntetőeljárás-jogi filozófiája, részben 
eltérő intézményrendszere az oka.11 És ne felejtsük el a hatékony fellépés le
hetőségeinek feltárásakor azt a tényt sem, hogy a szervezett bűnözés mindig 
a j o g i  é s  tá rs a d a lm i a n o m á liá k a t  használja ki célja elérésére. Amennyiben ezek 
kiküszöbölésre kerülnek (lásd pl. a gépjárműlopásoknál), a szervezett bűnözés 
sem tud akkora teret nyerni.

2. A terrorizmusról

A szervezett bűnözéssel szoros kapcsolatba hozható második témánk, a te rro 

rizm u s. A s z e rv e z e tt  b ű n ö z é ss e l s z e rz e t t  illeg á lis v a g y o n  e g y ik  fe lh a s z n á lá s i m ó d 

j a  ugyanis a terrorista csoportok és cselekmények finanszírozása. A terroristák

9 Bócz Endre: A szervezett bűnözés néhány problémájáról. Belügyi Szemle 2001.11. sz. 15. o.
10 Kőhalmi László: A gazdasági és a szervezett bűnözés. In: Bevezetés a bűnügyi tudományokba 

(szerk.: Csemáné Váradi Erika). Bíbor Kiadó, Miskolc 2007.154-155. o.
11 Bócz Endre: „Egy államügyész vallomása..." A szervezett bűnözés elleni küzdelem ügyészi 

tapasztalatai Magyarországon. Belügyi Szemle 1997.7-8. sz. 21-22. o.
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a szükséges anyagiakat ma már jellemzően kábítószer-kereskedelemmel („nar- 
koterrorizmus", Latin-Amerika, Délkelet-Európa), embercsempészettel, prosti
tuáltak futtatásával, emberkereskedelemmel szerzik meg, bár előfordul legális 
forrásból származó pénzek felhasználása is.12 A szervezett bűnözés és a terroriz
mus ennek ellenére nem összemosható jelenségek, mivel céljukban alapvetően 
különböznek. Míg a sze rv e z e tt  b ű n ö z é s  cé lja  alapvetően a minél nagyobb h a szo n  

elérése, addig a terro rista  c so p o rto k  számára a p é n z  c su p á n  eszk ö z , amellyel olyan 
bűncselekményeket finanszíroznak, amelyek valamely politikai, ideológiai, val
lási, etnikai stb. tartalmú ra d iká lis v á lto zá s t akarnak kicsikarni.

Már e tények alapján kijelenthető, anélkül, hogy belemennék a terrorizmus 
fogalmának, fajtáinak, megjelenési formáinak és veszélyeinek további elem
zésébe, hogy egyik demokratikus állam számára sem lehet kérdéses a terroriz
mussal szembeni fellépés szükségessége. Ez egyrészt megelőzéssel lehetséges, 
másrészt a már megtörtént cselekményekre adott reakcióval. Nem mindegy 
azonban, hogy m ily e n  k r im in á lp o litik a i e lv e k  m e n té n  történik mindez. 2001. 
szeptember 11. után megfigyelhető volt egy olyan védelmi stratégia kibon
takozása, amely háborút hirdetett a terrorizmus ellen („Amerika hadban áll." 
- Ezzel a mondattal kezdődik az Egyesült Államok 2006 márciusában nyilvá
nosságra hozott nemzetbiztonsági stratégiájának elnöki előszava). Ez a fajta 
stratégia megkérdőjelezi a büntetőjog alkalmasságát a terrorizmus leküzdés
ében, megszünteti a rendőri és katonai beavatkozás közötti különbségeket, 
megalkotja a terrorista ellenség fogalmat, általános titkosszolgálati kontroll 
alá akarja vonni a társadalmat, és elveti a büntetőeljárási garanciák többségét. 
Ezzel tulajdonképpen az ún. e lle n s é g -b ü n te tő jo g  koncepcióját valósítja meg. E 
koncepció különbséget tesz polgár és ellenség között, és a „küzdelmet" teszi 
az emberi magatartásra való értékeken alapuló reagálás helyébe. Jellemzője a 
büntetendőség előrehozatala, vagyis a megtörtént tettről a jövőbeni veszély
re történő hangsúlyáthelyezés. Az ellenség-büntetőjogot alkalmazó államok

12 A terrorizmus, a szervezett bűnözés, illetve pénzmosás Összefüggéseiről részletesebben 
lásd: Gál István László: i. m. 227-232. o.
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a terroristának nyilvánított személyeket kiveszik a büntetőjog, illetve tkp. a 
teljes jogrendszer hatálya alól, és az a lk o tm á n y o s  b ű n ü ld ö z é s  h e ly e tt  h á b o rú t  

in d íta n a k , ugyanakkor a terroristákra nem tekintik irányadónak a nemzetközi 
hadijogot, tehát a kínvallatást, kínzást elfogadhatónak találják velük szemben. 
Ez a felfogás nagyon veszélyes, hiszen a la p ja ib a n  re n d íti m e g  a z  a lk o tm á n y o s  

d e m o k rá c ia  p illé re it. Az USA-ban ez a Bush-éra alatt tulajdonképpen meg is 
valósult (Military Commissions Act 2006, Guantanamo stb.).13 A 2001 -es ese
mények után az Európai Unió is megerősítette a részvételét a nemzetközi kö
zösségen belül a terorrizmus elleni harc vonatkozásában, valamint a regionális 
konfliktusok megelőzésében és feloldásában, amelynek lényeges pontjait a 
terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/1B kerethatározatban fektette 
le. A magyar szabályozás is felülvizsgálatra és módosításra került a kerethatá
rozatnak megfelelően.14

A szigorításokkal kapcsolatban azonban, bármennyire is szükségesnek tűn
nek,15 mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a z  e m b e r i jo g o k  t isz te le te  é s  a z o n  

b e lü l is a z  e m b e r i m é ltó sá g  fe lté t le n  v é d e lm e  a  jo g r e n d s z e r  f u n d a m e n t u m a , és 
a terrorizmus (illetve a szervezett bűnözés) ellen csak ezeknek az értékeknek 
az erősítésével, nem pedig relativizálásukkal vagy netán lerombolásukkal lehet 
eredményesen védekezni.16
13 Az amerikai kormány által a terrorizmus gyanújával elfogott emberekkel szemben 

kidolgozott ún. katonai bizottsági büntetőeljárás jellemzőiről lásd: Hautzinger Zoltán: 
Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában. Szakmai Szemle - A Katonai Biztonsági Hivatal 
Tudományos Tanácsának kiadványa 2006. 2. sz. 33-43. o.

14 A magyar szabályozás tartalmi és formai vonatkozásainak értékelését lásd: Hornyák 
Szabolcs: Ahogyan nem szabadott volna... In: Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián 
egyetemi tanár 65. születésnapjára (szerk.: Fenyvesi Csaba - Herke Csongor - Mészáros 
Bence). PTE Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2006. 213-214. o.

15 Ádám Antal szerint éppen a demokratikus és egyéb jogi alapértékek védelmében 
válhat szükségessé ezeknek a korábbinál erőteljesebb korlátozása, azonban rendkívüli 
körülmények között is vannak olyan jogok, amelyek nem korlátozhatóak, pl. a kínzás 
tilalma. Lásd: Ádám Antal: Az alkotmányos jogállam fejlődési irányai. In: A demokrácia 
deficitje avagy a deficites hatalomgyakorlás (szerk.: Csefkó Ferenc - Hotváth Csaba). PTE 
Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs-Baranyai Értelmiség Egyesület, Pécs 2008.134. o.

16 Körinek László: A bűnüldözés alkotmányos alapjai. In: Bevezetés a bűnügyi tudományokba 
(szerk.: Csemáné Váradi Erika). Bíbor Kiadó, Miskolc 2007.189-190. o.
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Ezek alapján a demokratikus államokban alkalmazható a n tite rro rista  stra té g ia

legfontosabb elemei a következők (a túlreagálás elkerülése, a költséghaté
konyságra való figyelem és az alapvető értékek védelmezése mellett):17

1. törekvés a terrorizmust kiváltó társadalmi, politikai, etnikai, vallási feszült
ségek demokratikus módon való megszüntetésére (a terrorizmus mindig 
csak tünete egy nem kezelt feszültségnek);

2. a biztonsági erők létszámának, kiképzettségének, technikai felszereltsé
gének erősítése (sajnos a modern technikát a terroristák is használják);

3. a társadalmi mozgástér kockázatainak csökkentése (ésszerű és még vál
lalható kényelmetlenségekkel pl. repülőtéri átvizsgálások stb.);

4. a társadalom tagjai feletti fokozott ellenőrzés („Inkább legyek átvilágított 
élő, mint adatvédett halott."-elv alapján, azonban mégis sokakban vis
szatetszést kelt);

5. a médiával ésszerű önkorlátozás elfogadtatása (a terroristák nehezebben 
jussanak az óhajtott nyilvánossághoz, ugyanakkor a sajtószabadság se 
sérüljön: kevésbé látványos ismertetés, aktív együttműködés a nyilvános
sággal a terroristák azonosítása érdekében);

6. különleges antiterrorista törvények elfogadása, visszatérést kínáló törvé
nyek (nagyon kényes kérdés a korábban elmondottak miatt);

7. a nemzetközi összefogás erősítése;
8. a számbajöhető terrorista célpontok védelmének fokozása;
9. a terroristák anyagi bázisának szétrombolása;
10. a nemzeti adatbázisok egyesítése.

Látható, hogy bizonyos pontok ugyanazt a megoldási javaslatot kínálják, mint
amelyek már a szervezett bűnözéssel kapcsolatban is felmerültek.
17 Körinek László: A terrorizmus. In: Kriminológia - Szakkriminológia (szerk.: Gönczöl 

Katalin - Kerezsi Klára - Körinek László - Lévay Miklós). Complex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2006.458-459. o.
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3. A gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkről

A harmadik témakör - a  g y e rm e k -  és f ia ta lk o rú a k  b ű n e lk ö v e té se  -  bár látszólag 
nem kapcsolódik szorosan az eddig elmondottakhoz, mégis találhatók párhu
zamok, amelyekre később visszatérek.

A hazai és a nemzetközi média is központi kérdésként foglalkozik a gyermek- 
és fiatalkori bűnözéssel, előszeretettel taglalja a bűncselekmények e g y re  b ru -  

tá lisa b b  voltát, az elkövetők e g y re  a la c s o n y a b b  é le tk o rá t. E riasztó kijelentések 
azonban nagyon veszélyesek. A sajtóban hallottak alapján ugyanis a tá rs a d a lo m  

tö b b sé g e  e g y re  sz ig o rú b b  b ü n te tő p o lit ik á t  vár, pl. a büntethetőség korhatárának 
leszállítását, amely nagy nyomást helyez a politikai döntéshozókra. Ugyanak
kor s z a k m a i k ö rö k b ő l ig en  so k a n  je lz ik  a z  o ffe n z ív  k r im in á lp o litik a  v eszé ly e it. Itt 
ugyanis arról van szó, hogy a szigorítással erősítik a társadalomban azt a képet, 
hogy a bűnelkövető gyermekek kis szörnyetegek, a társadalom és a közvetlen 
környezetük (pl. osztályközösségük) e llen ség e i, akiket a le g jo b b  k iz á rn i a közös
ségből, hogy ne okozzanak gondot a „rendes gyerekeknek". Csupán egy dolog 
marad ki ebből az eszmefuttatásból: a tá rs a d a lo m  é s  a  k ö z v e tle n  sz o c ia liz á ló  

k ö rn y e z e t  (a  c sa lá d , a z  iskola ) fe le lő ssé g e . Amíg nem tesszük fel magunknak azt 
a kérdést, hogy mi hogyan járultunk hozzá ahhoz, hogy a gyerekek valóban 
egyre fiatalabb életkorban küzdenek komoly pszichés, indulatkezelési problé
mákkal, amíg nem vesszük észre, hogy a pénz legfőbb értékmérővé válásával 
kapcsolatos általános erkölcsi válság rajtunk keresztül mérgezi meg a gyereke
ket, addig nem fog javulni a helyzet. A könnyebb utat választjuk akkor, amikor 
azt gondoljuk, hogy a gyerekek ellenségként kezelése megoldja a problémá
kat. Ahogyan a terrorista cselekmények is csupán a társadalmi feszültségek 
egy tünetének tekinthetőek, ugyanúgy a kiskorú bűnelkövetők is csupán tü
nethordozók. A legtöbb kutatás egyértelműen rámutat, hogy azok a gyere
kek, akik már korán összeütközésbe kerülnek a törvénnyel, a le g tö b b  e se tb e n  

b á n ta lm a z á s  á ld o z a ta i. Nem mindig f iz ik a i bántalmazásra kell gondolni. Azok 
a gyerekek, akik látszólag rendezett körülmények közül jönnek, valójában sok
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szór ún. „ re jte tt  é rz e lm i e lh a n y a g o lá s t"  szenvednek el, mivel csupán materiális 
vágyaik vannak kielégítve, szeretet- és törődésigényük nincs. Ahhoz, hogy ne 
visszaeső bűnelkövetőket, hanem a társadalomba valóban visszailleszkedni 
képes egyéneket neveljünk belőlük, nagyon fontos, hogy ne elzárjuk őket a 
társadalmi kapcsolatoktól, hanem inkább e rő s ítsü k  k ö tő d é se ik e t  pozitív példát 
adó személyekhez, közösségekhez, hiszen ezekben a gyerekekben általában 
hatalmas igény van arra, hogy szeretettel forduljanak feléjük, odafigyeljenek 
rájuk. Emellett igen fontos, hogy addigi rendezetlen életük k ere te k e t  k a p jo n , a 
szabályok betartatása fontos nevelő erővel bírhat, mivel ez biztonságérzetü
ket növeli. E célok elérésére a legalkalmasabb olyan intézmények létrehoza
tala lenne, ahol a komoly terápiás munkán van a hangsúly, amely a korrektív 
emocionális élményeken túl határokat is adna a bizonytalan, indulatai között 
elveszett gyermek számára. Ez természetesen pénzkérdés, mivel sok nevelőt és 
szakembert igényelne, és csupán hosszú távon térülne meg. Ezért igen nehe
zen keresztülvihető egy olyan társadalmi hangulatban, amely gyors eredmé
nyeket akar, de lehetőleg úgy, hogy ne kerüljön sok pénzbe, hiszen amúgy is 
egy lecsúszott rétegről van szó. De talán lassan el kellene kezdeni hosszú távon 
gondolkodni.

Összességében elmondható, hogy sem a szervezett bűnözést, sem a terroriz
must, és még kevésbé a gyermek- és fiatalkorúak bűnözését nem lehet önma
gában büntetőjogi eszközökkel megoldani, hanem é g e tő  s z ü k sé g  v a n  a  tá rsa 

d a lm i, g a z d a sá g i, k u ltu rá lis  é s  p o lit ik a i ö ssz e fü g g é s e k  és a n o m á liá k  fe ltá rá sá ra , 

és a jelenleg érzékelhető e rk ö lc s i v á lsá g  fe lsz á m o lá sá ra  ahhoz, hogy az előbb 
említett jelenségek megelőzése sikeres legyen.
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁSKÖREINEK 
EGYES SAJÁTOSSÁGAI

1. Bevezetés

Az alkotmányos jogállami fejlődésben az Alkotmánybíróság szerepe sokré
tű és átfogó, amit a magyar szabályozás jellegzetességei - többek között az 
Alkotmánybíróság szélesen meghatározott hatásköri listája és az utólagos 
normakontroll vonatkozásában megjelenő tág indítványozói kör - csak ki
teljesítenek, megnyitva a lehetőséget a testület előtt a jogállam építésében. 
Az elmúlt tizenhét év alatt az Alkotmánybíróság többszörösen is bizonyította, 
hogy a magyar állami szervezetrendszer nélkülözhetetlen összetevője; határo
zatai számos esetben mutattak utat a jogalkotónak és a jogalkalmazónak, több 
jelentős kérdésben az Alkotmánybíróságra hárult a végső döntés kényszere, 
amivel gyakran kapcsolódott össze a politikai jellegű szervek részéről észreve
hető felelősség-áthárítási szándék is. Az Alkotmánybíróság emiatt esetenként 
- akarva-akaratlanul - a politikai testületek eszközévé válik; a jogalkotó elő
szeretettel hivatkozik a testület döntéseiből eredő, a szabályozási irányt meg
határozó kényszerre, hagy nyitva szabályozási megoldásokat arra várva, hogy 
az Alkotmánybíróság döntse el a társadalom szempontjából kényes kérdést 
(halálbüntetés, abortusz stb.), más esetekben a pártok háttérmozgása figyelhe
tő meg az Alkotmánybíróság működését nehezítő, ellehetetlenítő ügyáradat 
mögött (népszavazási ügyek tömkelegé 2006-tól egészen napjainkig). Mivel az 
Alkotmány ismerete - és tisztelete - a politikai szereplők körében a rendszer- 
váltás után tizenhét évvel is hagy maga mögött kívánnivalót, az Alkotmánybí
róság munkája a tapasztalatok alapján ma sem felesleges. A jogalkotás feletti 
alkotmányossági őrködés nem vesztett aktualitásából, és e tény a nyugat-eu
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rópai tapasztalatokat figyelembe véve nem is fog változni. Az Alkotmánybíró
ság tehát nélkülözhetetlen elemévé vált a magyar államszervezetnek.

Az Alkotmánybíróság tevékenysége olyan sok helyen hagyta nyomát a ma
gyar állami és társadalmi berendezkedésen, hogy egyetlen írásban lehetetlen 
kitérni az összes összetevőre, sőt még a kulcskérdésekre sem. A válogatás min
denképpen jelentősen szűkítő, illetve önkényes lenne: mind az államszervezet, 
mind az alkotmány elvei, mind az alapvető jogok, mind a többi összetevő te
kintetében megjelenik az Alkotmánybíróság hatása. A gyakorlat természete
sen kritizálható, észrevételezhető; az Alkotmánybíróság által is koherens rend
szernek nevezett határozatok bírálhatók. Az Alkotmánybíróság alkotmányvé
dő szerepével és annak hatásával kapcsolatban azonban utalni kell egy fontos 
jelenségre: ami az alkotmánybírósági gyakorlatot esetenként aránytalanná, 
következetlennek látszóvá teszi, az a bárki által kezdeményezhető utólagos 
normakontroll jellegzetessége. E hatáskör ugyanis az esetek kb. 95%-átadja, az 
indítványozás pedig - tekintettel arra, hogy vele kapcsolatban (helyesen) sem 
az Alkotmány, sem a törvényi háttér nem várja el az érdekeltséget - jellegénél 
fogva teljesen rendszertelen, ennek megfelelően a gyakorlat is aránytalanná 
válik. Az Alkotmánybíróság nem tankönyveket ír, hanem eseteket old meg. 
Hiba volna emiatt számon kérni valamely aspektus kifejtésének elmaradását, 
még akkor is, ha erre alapozva számos kutató szeret hibákat (valójában kibon
tatlan aspektusokat) keresni a határozatokban.

E sajátosságokra tekintettel nem is a múltat, hanem azt kell megvizsgálni, hogy 
az Alkotmánybíróság szerepe miként tehető hatékonyabbá az alkotmányos 
jogállam kiteljesedése tekintetében. Emiatt az Alkotmánybíróságnak c sa k  n é 

h á n y  h a tá sk ö ré t, v a la m in t  e l já rá s á n a k  n é h á n y  o ly a n  ö ssz e te v ő jé t  vizsgálnám, 
ami esetleg átgondolásra, továbbfejlesztésre szorul. Előrebocsátom: a bírák 
megválasztását nem tartom idetartozónak, erről csak említésszerűen szólok. Ez 
ugyanis ritkán, többévente felmerülő probléma, ami egyrészt az Alkotmánybí
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róság működésén kívül esik, másrészt elsősorban nem jogszabály-módosítás, 
hanem megfelelő politikai viselkedés és felelősségtudat kell hozzá.

2. Az utólagos normakontroll egyes sajátosságai 
és az egyes változtatási javaslatok

Az utólagos normakontroll az Alkotmánybíróság alkotmányvédő tevékenysé
gének egyik eszköze, melynek gyakorlása során a  m á r  k ih ird e te tt  jo g s z a b á ly n a k  

(állami irányítás egyéb jogi eszközének) a  jo g fo r r á s i  h ie ra rc h iá n , ille tő leg  a n n a k  

m e g sé rté sé n  a la p u ló  a lk o tm á n y e lle n e ss é g é n e k  m e g á lla p ítá s a  esetén a normát 
vagy annak rendelkezését - feltételektől függően vagy azoktól nem befolyá
solva - megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság e hatáskörének gyakorlását bárki 
- gyakorlatilag érdemi korlátok nélkül - kezdeményezheti. Ebből adódóan az 
ügyteher jelentős részét e hatáskör eredményezi. A populáris akció-jelleg kö
vetkezménye egyrészt az ügyteher növekedését eredményezi,1 másrészt - a 
laikus indítványozók2 miatt - az indítványok színvonalának csökkenését, sőt 
helyenként érthetetlenségét okozza. A problémát többen abban vélik felfe
dezni, hogy a mindenki által kezdeményezhetőség indítványok özönét zúdítja 
a testületre, amely így működésképtelenné válik.3 L á b a d y  Tamás további prob
lémaként említi, hogy a bárki által kezdeményezhető normakontroll következ
tében a jogrendszer „holdbéli tájjá"4 alakul át, mivel a teljesen véletlenszerű

1 Mivel a modern állam „törvényhozó-állam" is, az alkotmánybíróságok szerepe is 
megnövekszik. Vö. Román Herzog: Az Alkotmánybíróság szerepe a parlamentáris 
demokráciában. Jogtudományi Közlöny 1992.6. sz. 268. o.

2 Laikus alatt az alkotmányjogot, illetve az Alkotmánybíróság gyakorlatát nem kielégítően 
ismerőket értem, akik - ennek megfelelően -  akár jogvégzett emberek is lehetnek.

3 Mások az akció populáris megszüntetését nem tartanák helyesnek. Vö. Takács Imre: A 
magyar alkotmánybíráskodás idószerú problémái és továbbfejlesztésének lehetőségei. 
In: Alkotmányfejlődés és jogállami gyakorlat (szerk.: Ádám Antal). Hans Seidel Alapítvány, 
Budapest 1994.101. o.

4 Lábady Tamás: A populáris akció és az egyéni jogvédelem biztosítása az alkotmánybírósági 
eljárásban. Magyar Jog 1991. 7. sz. 388. o., valamint Lábady Tamás: A magyar 
Alkotmánybíróságról szóló törvény. Jogtudományi Közlöny 1992. 6. sz. 288. o.
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indítványozás, s ezáltal a teljesen véletlenszerű megsemmisítések a részeiben 
alkotmányellenes, ám koherens jogrendszert eklektikussá teszik. Az indítvá
nyozás populáris akciójellegével kapcsolatosan számos kritika fogalmazódott 
meg, s az - egyesek szerint - áldatlan állapot felszámolását célozva több meg
oldási javaslat született, melyek közül jómagam egyet sem tartok alkotmány
jogilag megfelelően átgondoltnak, illetve feltétel nélkül megvalósíthatónak. 
A szerzők többsége a kezdeményezési jogot érdekeltséghez kötné5, ügyvéd- 
kényszert írna elő, vagy illetékkötelessé tenné ajogintézményt. (Hasonló meg
oldást alkalmaz a b e lg a  Abtv., mely szerint utólagos normakontrollt indítvá
nyozhat „bárki, akinek ehhez érdeke fűződik", az osztrák szabályozás szerint 
pedig az, „akit jogában az alkotmányellenesség közvetlenül sért")6.

A populáris akció korlátozására vonatkozó javaslatait L á b a d y  Tamás foglalta 
össze legjobban rendszerezve.7 L á b a d y  egyrészt tárgyi, másrészt személyi ala
pon véli korlátozhatónak az indítványozási jogot.

Tá rg y i a la p o n  a következő követelményeket fogalmazta meg:
- régi (rendszerváltás előtti) jogszabály új alkotmánnyal ne legyen ütköztet

hető (esetleg csak tö rv é n y  a la tti szinten);
- időkorlát bevezetése (a belga megoldás mintájára);
- a kizárólag hierarchikus ellentmondás kizárása a vizsgálatból, tartalmi al

kotmányellenesség megkövetelése.

S z e m é ly i a la p o n  a következő igényeket jelölte meg:
- ügyvédkényszer bevezetése;
- érdekeltség megkívánása az eljáráshoz;
- egyéni jogsérelem léte;

5 Vö. Maczó Ágnes-G. Nagy llián: Új Magyar Alkotmány. Inter Leones 1995.Azáltalukjavasolt 
Alkotmány 114. § (2) bekezdése szerint tö rvé n y  és jo g s z a b á ly  (sic!) alkotmányellenességének 
megállapítását csak az kezdeményezhetné, akit ez alapján érdeksérelem ért.

6 Lábady Tamás (1991): i. m. 386. o.
7 Lábady Tamás (1991): i. m. 390. o.
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- folyamatban levő eljárás legyen;
- az Alkotmánybíróság válogathasson.

E javaslatok többsége számomra nehezen fogadható el. Az é rd e k e ltsé g g e l kap
csolatban megjegyezhető, hogy a jogrendszer alkotmányossága, annak bizto
sítása (S ó ly o m  László szerint ad absurdum) végső soron mindenki érdeke, akár 
amiatt is, mert a későbbiekben esetleg az ő esetében is az alkotmányellenes 
norma kerülne alkalmazásra, s így akkor kellene fellépnie ellene.

Az ü g y v é d k é n y s z e r  bevezetése ellen felvethető érv, hogy - mivel a jogászkép
zésnek általánosságban nem része az alkotmánybírósági gyakorlat oktatása8 -, 
és az alkotmányossági kérdések rendkívül sokféle összefüggésben vetődnek 
fel, az ügyvédek csak a beadvány formai kritériumainak teljesítésében tudná
nak tevékenyen részt vállalni, másrészt az ügyvéd tartalmi kérdésben nem is 
dönthetne az ügyfélre kötelezően, mivel ezzel átvenné az Alkotmánybíróság 
szerepét.

A „ h o ld b é li tá j"  k ritika  valóban elfogadható, ám a jogrendszer átalakításával, il
letve átalakulásával a probléma részben magától megszűnik. Az állandó alkot
mánybírósági kontroll mellett kialakuló új jogrendszerben ugyanis nem jelent
het problémát a jogszabály egyes elemeinek megsemmisítése, részint, mivel 
már nem a megsemmisített norma helyébe lépő új, alkotmányos szabályhoz 
kell igazítani a fennmaradó, javarészt alkotmányellenes jogot, hanem fordítva 
(s ezjóval kisebb törvényhozói munkát jelent),9 másrészt az Alkotmánybíróság 
által ilyen esetekben alkalmazott pro futuro hatályú megsemmisítés miatt. (A 
pro futuro megsemmisítésre - általában a jogbiztonság, ezáltal pedig a jog
8 E probléma jelentőségét mutatja, hogy a Yale egyetem jogi karán oktatják a magyar 

Alkotmánybíróság gyakorlatát. Vő. Paczolay Péter: Az alkotmánybíráskodás modelljei és az 
Európai Unió. Politikatudományi Szemle 1998.1. sz. 134. o.

9 Ennek az - általam logikusnak tartott - következtetésnek némileg ellentmond, hogy az 
Alkotmánybíróság a támadott normák kb. 30 %-át semmisíti meg, s ez az arány az első 
évtől kezdve változatlan. Vö. Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás tizedik évfordulójára. 
In: Tíz éves az Alkotmánybíróság (szerk.: Bitskey Botond). Budapest 2000. 35. o.
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államiság védelme érdekében - akkor kerül sor, ha a szabály alkotmányelle
nessége a jogbiztonságot kisebb mértékben veszélyeztetné, mint az ex nunc 
hatályú, joghézagot keletkeztető megsemmisítés).

Az ille ték fize té s i k ö te le z e ttsé g e t  - a testület viszonylag alacsony működési költ
ségét is figyelembe véve - nem tartom sem célszerű, sem jogállami eszköznek. 
Az illetékfizetési kötelezettség irányulhat a költségek csökkentésére, ám - leg
alábbis véleményem szerint - semmiképpen nem lehet elsődleges célja az in
dítványozók elriasztása, s ezáltal az indítványmennyiség csökkentése10. Ennek 
megvalósítása a populáris akció megszüntetésével közvetlenül is elérhető. Az 
illetékfizetés bevezetése azért sem indokolható, mivel az esetek szinte 100 %- 
ában nem kizárólag a „saját ügyét" oldja meg az indítványozó az eljárás kezde
ményezésével, hanem közvetetten az esetlegesen érintett más személyeknek 
is segítséget nyújt ezzel, továbbá az államnak is támogatást ad a jogrendszer 
alkotmányosságának kiteljesítéséhez. Más kérdés, hogy az eljárás megindítá
sának oka a legtöbb esetben még az absztrakt utólagos normakontroll vonat
kozásában is valamely, az indítvány hátterében meghúzódó saját ügy, azonban 
ez nem minden alkalommal van így, és nem is feltétele az eljárás megindításá
nak. Emiatt nem is beszélhetünk minden esetben közvetlen érdekeltségről.

A szakirodalomban felmerült az a nézet is, hogy az utólagos normakontrollra a 
jogszabály hatálybalépése után bizonyos idő elteltével (ezt a szerzők általában 
2, illetve 3 évben határozzák meg11) ne kerülhessen sor, tehát az e lé v ü lé s  intéz
ményének bevezetését javasolják.12 Ez a nézet véleményem szerint fenntartá
sokkal kezelendő. Számomra ugyanis képtelenség belátni, hogy az alkotmány- 
ellenes norma alkotmányellenessége mennyivel másabb három év elteltével,

10 Ezen túlmenően az illeték nem is az Alkotmánybíróság bevétele lenne, hanem állami 
(költségvetési) bevétel.

11 Vö. például Ádám Antal: A jogszabályok alkotmánybírósági ellenőrzéséről. Jogtudományi 
Közlöny 1992.12. sz. 528. o.

12 Takács Imre: i. m. 101. o.

142



Tilk Péter
Az alkotmánybíróság hatásköreinek egyes sajátosságai

mint az előtt.13 Az ilyen norma ugyanúgy sértheti a jogalanyok érdekét, mint a 
három éves cikluson még belül levő, a koherens, illetve erre törekvő jogrend 
szempontjából pedig nem kívánatos az alkotmányellenes, de támadhatatlan 
és (ilyen szempontból) érinthetetlen norma.14 Az ehhez hasonló, „néptribu- 
nus" jellegű jogszabályi rendelkezések csak a jogalkotó által „emelhetők ki" a 
jogrendszerből, ám ezzel kapcsolatban is felmerülnek problémák. Az egyik, 
hogy ki, illetve mely szerv jelzi a jogalkotónak az alkotmányellenességet, ha az 
Alkotmánybíróság nem járhat el. Ajogalkotónak ugyanis gyakran „nem érdeke" 
észlelni az alkotmányellenességet, másrészt presztízsből sem hajlamos meg
semmisíteni az általa alkotott normát, mivel ez részben szakmai képességeit is 
kifogásolhatóvá tenné. A másik felvetődő kérdés az, hogy mi módon lehetne 
biztosítani az alkotmányellenesség megállapítását - ha a jogalkotó szervnek 
ez nem áll érdekében15 -, másrészt miképp lenne megoldható a hatályon kí
vül helyezésre kötelezés. Nyilvánvalóan nem lehet a jogalkotó szerv belátására 
bízni, hogy hatályon kívül helyezi-e a normát, amelyet ő maga alkotott, s azt 
mikor, milyen feltételek mellett teszi. E gondok feloldása csak külső szervtől 
várható el, ezért helyesebb a döntés jogát az Alkotmánybíróságra ruházni,16 
vagy pedig Alkotmányban előírni az ilyen esetekben a hatályon kívül helye
zés feltételeit. Ez utóbbi megoldás azonban nem oldja meg az elsőként jelzett

13 Érdemes itt utalni Kiss László alkotmánybíró véleményére, aki kifejti -  Szá m é i Lajos 
törvénysértésre vonatkozó megállapításait követve -, hogy "alkotmányossági vizsgálat 
esetén nem lehet differenciálni kis és nagy, elhanyagolható és figyelembeveendö 
alkotmánysértések, illetőleg azok potenciális veszélyei között". Vö. 1196/B/1997. AB 
határozat. Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye. ABH 1998, 806, 812.

14 Nem is említve azt az esetet, amikor a már több mint három éve hatályban lévő norma a 
későbbi alkotmánymódosítás következtében válik alkotmányellenessé.

15 Ennek igazolására elég az alkotmánybírói megkeresésekre a törvénytervezetet előterjesztő 
ágazati miniszter által adott válaszokra utalni, amelyek az eddigi gyakorlat szerint szinte 
kivétel nélkül az indítványozó által támadott norma alkotmányossága mellett foglalnak 
állást.

16 Ez a gondolat Charles E isen m a n n -nál merül fel elsőként. Vö.: Charles Eisenmann: La 
justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche. Economica Presses 
Universitaires, D'Aix-Marseille 1986. 295. o. Idézi: Ádám Antal: Alkotmányi értékek és 
alkotmánybíráskodás. Osiris, Budapest 1998.179. o.
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problémát. Helyesebb tehát, ha az Alkotmánybíróság továbbra is időkorláto
zás nélkül járhat el az utólagos normakontroll iránti indítványok tekintetében.

Több szerző is azt a véleményt képviseli, hogy az Alkotmánybíróságnak „ v á 

lo g a tá s i jo g o t "  kellene biztosítani a beérkező indítványok között, mégpedig 
aszerint, hogy az elbírálástól alkotmányossági kérdés eldöntése várható-e 
vagy sem.17 Ezzel a nézettel szemben - jóllehet az ún. „igazi" alkotmányjogi 
panaszra vonatkoztatva - K ilé n y i Géza fogalmazott meg kritikát. Véleménye 
szerint „[...] az ügyfelet, aki hozzánk fordul, mélységesen hidegen hagyják az al
kotmányjogi elvi kérdések, ő azért fordul hozzánk, hogy a jogerős ítéletet sem
misítsük meg, mert azt ő sérelmesnek tartja alapjogai szempontjából. Tehát 
őt nem az elvi kérdések izgatják [..,]".18 S c h m id t  Péter pedig úgy véli, hogy „egy 
ilyen »szabad választás« nem kívánatos diszkréciót szülhet."19 Véleményem 
szerint ennél is nagyobb gondot jelenthet az, hogy a „válogatás" esetleges be
vezetésével a legfőbb alkotmányvédő szerv működése a kívülállók számára 
kiszámíthatatlanná válik. Senki nem láthatná előre ugyanis, hogy indítványa 
elbírálásra kerül-e vagy nem. Ennek következtében pedig az Alkotmánybíróság 
működésének ez a része a kívülállók számára átláthatatlan és kiszámíthatatlan 
lenne, ami a jogbiztonság sérelmét eredményezné. A jogbiztonság ugyanis az 
állam szervei működésének átláthatósága követelményét is magában foglalja, 
így aztán az ügyhátralék nem csökkenne számottevően, kivéve, ha valamennyi 
beadványt - kvázi „sommás eljárás" keretében - megvizsgálnák, s amelyiktől 
a testület többsége szerint nem lenne várható „alkotmányjogi elvi kérdés el
döntése", azt visszautasítaná az Alkotmánybíróság. Ezzel kapcsolatban érdekes 
kérdésként jelenhet meg, hogy a válogatási jog megléte esetén mi történne, ha 
a testület nem foglalkozna az üggyel, ám néhány - vagy akár csak egy - alkot
17 így például Lábady Tamás: A helyét kereső alkotmánybíráskodás. Világosság 1993.1. sz. 39. o.
18 Kilényi Géza: Az Alkotmánybíróság helye és szerepe az alkotmányvédelem 

garanciarendszerében. In: Jogi beszélgetések (szerk.: Kéki Zoltán - Egerszegi Edit). Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somogy Megye Önkormányzata, Kaposvár 1993-1996. 
49. o.

19 Schmidt Péter: Az Alkotmánybíróság és a központi államszervezet. In: Alkotmánybíráskodás 
(szerk.: Kilényi Géza). Unió, Budapest 1993.183. o.
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mánybíró különvéleményt írna. Ők gyakorlatilag a különvéleményben megol
danák az ügyet, s mivel a különvéleményt joguk van a határozathoz csatolni, 
a többségnek be kellene várni őket. A különvélemény természetesen senkit 
nem kötne, ám az indítványozó ezen túl bárhol hivatkozhatna rá jogi érvelés
ként, sőt - horribile dictu - az Alkotmánybíróság esetleg lehetséges későbbi 
állásfoglalásaként. Ha viszont valamely jogalkalmazó hatóság eljárása során 
ez utóbbit komolyan venné, s az érveléssel azonosulna,20 már neki kellene in
dítványt beadnia, amit valószínűleg csak hatáskör hiányának fennállása esetén 
utasíthatna el a testület, ám semmiképpen nem „válogatási jogát" gyakorolva. 
Az esetleges „válogatás" tehát, mivel gyakorlatilag ellenőrizhetetlen szempon
tok szerint folyna, az önkényesség árnyékát is a testületre vetíthetné. Nyilván 
nem lehetne indokolni, hogy miért nem foglalkozott a testület egy-egy be
advánnyal, mivel ha nem foglalkozik vele, nem is vizsgálja azt, vizsgálat híján 
pedig nem tudja hitelt érdemlően felsorakoztatni a mellőzés okait. Amennyi
ben valamivel nem foglalkozik, minden valószínűség szerint nem is tudja azt 
megítélni. A részletekbe menő vizsgálat s így a válogatás lehetőségének meg
teremtéséhez is szükség lenne valamiféle előzetes vizsgálatra a beadványok 
szempontjából, ekkor azonban már foglalkozott az üggyel a testület, csak egy 
ponton azt „abbahagyta", arra hivatkozva, hogy annak elbírálásától lényeges 
alkotmányjogi kérdés eldöntése nem várható. A válogatás következtében be
következő kiszámíthatatlan működés véleményem szerint csorbítaná a jogbiz
tonságot, amely az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 
2.§ (1) bekezdésében deklarált jogállamiság legfontosabb alkotóeleme. A ki
számíthatatlanságot tovább fokozza, hogy az indítványok többségénél nem 
látható előre, hogy alkotmányossági kérdés eldöntése függhet-e tőle vagy 
sem. Jó példa erre a 32/1990. (XII. 22.) és az 57/1991. (XI. 8.) AB határozat, 
melyeknél jelentéktelennek mondható indítványok kapcsán máig ható alkot

20 Az azonosulás nem feltétlenül lenne kizárt, ugyanis nem az ügy tartalmi kérdésében, 
hanem annak kérdésében születne a különvélemény, hogy az indítványtól várható-e elvi 
kérdés eldöntése. Nem kizárt tehát, hogy tartalmi kérdésben a többség is egyetértene a 
leírtakkal.
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mányossági kérdések merültek fel. A hasonló határozatok további sorolása 
hosszan folytatható lenne.

Javaslatként fogalmazódott meg továbbá, hogy a testületnek - bizonyos ese
tekben - biztosítani kellene az utólagos normakontrollal kapcsolatban a h i

vatalból/’ e ljá rá s  le h e tő sé g é t. Ennek oka az alábbiakban jelölhető meg: ha a tá
madott jogi norma valóban ellentétes a magasabb szintű normával, azonban 
ez a magasabb szintű norma viszont egy nálánál is magasabb szintű normával 
- esetleg magával az Alkotmánnyal - ütközik, s az említett magasabb szintű 
norma vizsgálatára nincs indítvány az Alkotmánybíróság előtt, akkor a formális 
jogalkalmazást követve az Alkotmánybíróságnak a nyilvánvalóan alkotmány- 
ellenes norma alapján kellene határozatot hoznia. Az Alkotmánybíróság előtt 
ilyenkor két út áll. Az egyik, hogy az alkotmányossági vizsgálatot hivatalból 
kiterjeszti az alkotmányellenes normára.21 A másik, nem túl szerencsés megol
dás az, hogy az alkotmánybírák „sugalmazására" ad be valaki indítványt. K ilé 

n y i alkotmánybíró ír arról, hogy a hivatalból való eljárás hiánya ilyen megalázó 
módszerek alkalmazására kényszeríti a testület tagjait.22 Á d á m  Antal megje
gyezte: az Alkotmánybíróság részére az utólagos normakontroll tekintetében 
biztosítani kellene az ex officio eljárásindítás lehetőségét. Ezzel biztosítani le
hetne, hogy a testület „ne kényszerüljön a rendszerváltás előtt született, for
mailag mindenképpen alkotmányellenes minisztertanácsi és miniszteri ren
deletekbe ütköző korszerű önkormányzati rendeletek megsemmisítésére."23 A 
bevezetéstől tartózkodók megnyugtatására nem felesleges megjegyezni, hogy 
a jelentős ügyteherrel birkózó testület megfelelő elbírálási probléma hiányá-

21 Jó példa erre a 44/1992. (VII. 23.) AB határozat (ABH 1992, 378, 380.), az 53/1993. (X. 13.) 
AB határozat (ABH 1993, 323, 326.), a 29/1995. (V. 25.) AB határozat (ABH 1995, 145.) 
valamint a 4/1997. (I. 22.) AB határozat (ABH 1997,41.).

22 „Ha mi észleljük, hogy egy jogszabály, amit alkalmaznunk kellene, alkotmányellenes, de 
nincs indítvány rá, akkor mi nem fordulhatunk senkihez, hanem tulajdonképpen egy 
alkotmányellenes jogszabály alapján kellene határozatot hoznunk. Hát ez egy nonszensz." 
Kilényi Géza: i. m. 50. o. Ugyancsak a szerző utal rá, hogy hasonló probléma esetén „úgy 
egészen véletlenül befutott egy indítvány". Kilényi Géza: i. m. 51. o.

23 Ádám Antal (1992): i. m. 530. o.
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bán, „önmaga szórakoztatására" valószínűleg nem kezdeményezne ex officio 
jelentős mennyiségű utólagos normakontrollt.

3. Az alkotmányjogi panasz sajátosságai 
és az egyes változtatási igények

Az Abtv. 48. §-a szerint az A lk o tm á n y b a n  b iz to s íto tt  jo g a in a k  m e g s é rté se  m ia tt  

alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, akinek jogsérel
me az a lk o tm á n y e lle n e s  jo g s z a b á ly  a lk a lm a z á s a  m ia tt  k ö v e tk e z e tt  b e , és e g y é b  

jo g o r v o s la t i  le h e tő sé g e it  m á r  k im eríte tte , ille tő leg  m á s  jo g o r v o s la t i  le h e tő sé g  

n in c s  s z á m á ra  b iz to s ítv a .24 A z  alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kéz
besítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az alkot
mányjogi panasz intézményének jelenlegi szabályozásával kapcsolatban több 
kritika is felmerül. Az egyik, hogy az előírás nem az ún. valódi alkotmányjogi 
panaszt tartalmazza, így az egyedi döntések ellen nincs lehetőség alkotmá
nyossági szempontú jogorvoslat igénybevételére. A másik, hogy a szabályozás 
a jelenlegi formájában „nem élő" intézmény, s emiatt a léte is felesleges párhu
zamosan az utólagos normakontroll populáris actio jellege mellett.

24 Az Abtv. e rendelkezése alkotmánybírósági vizsgálat tárgya is volt, mivel egy indítványozó 
szerint ez azért sérti az Alkotmány 2. § (2) bekezdését, mert az arra kényszeríti „a népet, hogy 
bizonyos alkotmánysértéseket jogorvoslati lehetőségek hiányában köteles legyen eltűrni." 
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések az Alkotmány 2. § 
(2) bekezdésébe ütközően korlátozzák a polgárokat abban, hogy választott képviselőik útján 
gyakorolják a hatalmat. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 19. § (3) 
bekezdés k) pontja szerint az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva 
törvényeket alkot. Az Országgyűlés a törvényeket módosíthatja, hatályon kívül helyezheti, 
és új törvényekkel válthatja fel. Az Országgyűlésnek ezt a jogkörét nem önmagukban a 
korábbi törvényhozói rendelkezések, hanem az Alkotmány szabályai korlátozzák. Ebből 
következően az Országgyűlés az Abtv. rendelkezéseit is - az Alkotmány figyelembe 
vételével - megváltoztathatja. Ezen túlmenően az Alkotmány 24. § (3) bekezdése alapján 
az Alkotmány megváltoztatására az országgyűlési képviselők kétharmada jogosult. Tehát 
- az Alkotmány 2. § (2) bekezdésével összhangban - alkotmánymódosításra is a polgárok 
választott képviselőinek van felhatalmazása. Emiatt az indítványt az Alkotmánybíróság 
természetesen elutasította. Vö. 1008/B/1998. AB határozat. ABH 2003,1076,1078.
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a ) A z  ún. „v a ló d i a lk o tm á n y jo g i p a n a s z "  b e v e z e té s é n e k  le h e tő sé g é rő l

A szakirodalomban több szerző is azt a nézetet képviseli, miszerint szükség 
volna a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésére. Más álláspontot képviselő 
szerzők viszont amellett érvelnek, hogy az alapjogi bíráskodás teljes egészé
ben a rendes bíróságokhoz kell, hogy kerüljön, s az Alkotmánybíróságnak ne 
legyen hatásköre individuális alkotmányossági panasz elbírálására.25

A valódi alkotmányjogi panasz bevezetése mellett érvelők főként azt teszik 
szóvá, hogy „az állampolgárok - szemben több más országgal - általában26 
nem fordulhatnak állampolgári panasszal az Alkotmánybírósághoz, ha vala
mely hatósági aktus alkotmányos jogaikban sérti őket, csak akkor, ha az al
kotmányosjogsérelmet a hatóság alkotmányellenes jogszabály alkalmazásával 
okozta."27 Emiatt több szerzőnél igényként jelenik meg, hogy alkotmányjogi 
panaszt csak döntés ellen lehessen benyújtani, jogszabály ellen ne.28 S ó ly o m  

László, az Alkotmánybíróság első elnöke ezzel összefüggésben egyenesen arra 
utalt, hogy az Alkotmánybíróság „megpróbálkozik a valódi alkotmányjogi pa
nasz pótlásával a törvény keretein belül."29 L á b a d y  Tamás, a Jánosi-határozat" 
előadó alkotmánybírája is annak a nézetnek a híve, hogy a valódi alkotmány- 
jogi panasz bevezetésére szükség van, mivel e jo g in t é z m é n y  k ö z v e tle n  jo g o t  a d  

a z  á lla m p o lg á ro k n a k  a z  á lla m  a lk o tm á n y o s  m ű k ö d é s e  fe le tti k o n tro llra .30 Má
sok szerint is „a z  a lk o tm á n y o s  p a n a s z  tu la jd o n k é p p e n i jo g i  je le n tő s é g e  n e m  a  

s z u b je k t ív  jo g v é d e le m b e n  áll, h a n e m  a  jo g r e n d s z e r  e g é s z é n  b e lü li f u n k c ió já b a n : 

jogokat ad az állampolgárnak az állam alkotmányos működése feletti kont-
25 Ádám Antal: A közjogi bíráskodás fejlődési irányai. Belügyi Szemle 1995. 12. sz. 52. o. Az 

alapjogi bíráskodás te ljes eg észén ek  a  rendes b író sá go kh oz  való telepítéséhez véleményem 
szerint jelenleg a személyi feltételek (főként a magas szakmai kvalifikáció) igencsak 
hiányoznak. Igen jó példa volt erre a dávodi terhesség-megszakítási ügy.

26 Az általában szó itt nyilvánvalóan az „általánosságban" szinonimája kíván lenni.
27 Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris, Budapest 1998. 336. o.
28 Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. MTA-ÁJI. Alkotmányelókészító 

tanulmányok 1. KJK Könyvkiadó, Budapest 1995.208. o.
29 Sólyom László: Ellenőrzött rendszerváltás. Világosság 1991. 5. sz. 368. o.
30 Lábady Tamás (1993): i. m. 38. o.
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ralira".31 „Az alkotmányjogi panasz az alkotmányjognak olyan átfogó és átütő 
érvényesülési erőt biztosít, amely egyben "általános nevelési hatást« (Konrad 
Z w e ig e rt)  is magában foglal''.32 A német Szövetségi Alkotmánybíróság ennek 
megfelelően „az alkotmányossági panaszt »végső és szubszidiárius« jogi esz
köznek tekinti, amely csak akkor megengedett, ha az alapjogsértés más mó
don nem akadályozható meg, illetve nem szüntethető meg".33 Mindenképpen 
utalni kell azonban arra, hogy a valódi alkotmányjogi panaszt alkalmazó or
szágokban az ilyen jogorvoslatok igénybevételének eredményessége nagyon 
csekélynek tekinthető.34

A valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével szemben azonban k o m o ly  e l le n 

é rv e k  is felmerültek. K ilé n y i Géza, volt alkotmánybíró szerint, mivel az alapjogi 
kör nagyon széles, sok ügy kerülne a testület elé, köztük jelentéktelenek is. 
Másrészt a valódi alkotmányjogi panasz nem normakontroll jellegű.35 A jelen
legi, utólagos normakontrollal kapcsolatos szabályozással szemben - melyet 
a populáris actioból eredő ügyteher miatt gyakorta ér bírálat - a valódi al
kotmányjogi panasz még inkább növelné az ügyterhet, egyrészt a saját ügy 
fontossága miatti pereskedési hajlandóság, másrészt a támadható aktusok szá
mának nagysága miatt is. A túlzott ügyteherrel szemben általában a  v á lo g a tá s i  

j o g  b iz to s ítá sá t tekintik megoldásnak, azaz azt, hogy az Alkotmánybíróság c sa k  

a k k o r  le g y e n  k ö te le s  fo g la lk o z n i a panasszal, ha attól valamely a lk o tm á n y jo g i  

e lv i k érd és e ld ö n té se  v á rh a tó . Azon túl, hogy e z  a z  e ljá rá s  k is z á m íth a ta t la n sá g a  

m ia tt  s é r te n é  a  jo g b iz to n s á g o t , az ügyfelekkel szemben sem mondható mara

31 Halmai Gábor: Az alkotmányjogi panasz -  jelen és jövendő? Bírák Lapja 1994. 3-4. sz. 45. o. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg ezt a szerepet látja el hazánkban az utólagos 
absztrakt normakontroll a populáris akciójellegéből kifolyólag.

32 Klaus Stern: Az alapjogok alkotmánybírósági védelme. In: Elvek és intézmények az 
alkotmányos jogállamban (szerk.: Ádám Antal - Kiss László). Lukács György Alapítvány, 
Budapest 1991.196. o.

33 Klaus Stern: i. m. 197. o.
34 A német Alkotmánybíróság esetében az eredményesség 1 és 2 % között mozog. H a lm a i 

Gábor szerint „a német alkotmányos panaszt a negyedszázados tapasztalatok alapján 
szokás fáradtság-, költség- és eredménymentes eszköznek nevezni." Halmai Gábor: i. m. 46. o.

35 Kilényi Géza: i. m. 49. o.

149



85 ÉVE PÉCSETT

déktalanul elfogadhatónak. A panasz célja az ügyfél szemszögéből ugyanis a 
jogorvoslati lehetőség igénybevétele, nem pedig elvi kérdések eldöntése. Kizá
rólag azért nem érdemes egy jogintézményt bevezetni, hogy az Alkotmánybí
róságnak lehetősége legyen elvi kérdésekkel foglalkozni. Azon viszont valóban 
el lehet gondolkodni - ha nem is feltétlenül fogadjuk el -, hogy „az alapjogi 
rész átfogó reformja [...] nélkül a mai széles alkotmánybírósági kontroll elfo
gadhatatlannak tekinthető".36 Az alapjogok sokféleségéből adódó túlzott ügy- 
teher ellenében Á d á m  Antal a problémát akként javasolja megoldani, hogy az 
alkotmányjogi panasz igénybevételének lehetőségét 8-10 alapjogra szűkíte
né.37 Ez a lehetőség azonban okkal veti (vetné) fel azt a kérdést, hogy a szűkítés 
melyik alapjog tekintetében s mennyiben lenne elfogadható, s nem vezetne-e 
e megoldás az egyes alapjogok tekintetében a védelem visszaszorulásához, 
s ebből következően az alapjog érvényesíthetetlenné, kikényszeríthetetlenné 
válásához. Ezzel együtt több szerző csak taxatíve felsorolt, legalapvetőbb jo 
gok tekintetében biztosítaná az alkotmányjogi panasz lehetőségét, vagy pedig 
általános előfeltételként kívánnák meg az általános érvényű alkotmányjogi 
probléma létét.38

Azt is látni kell azonban, hogy az Alkotmánybíróság n e m  v á ln a  tén y b író sá g -  

g á  az intézmény megjelenésével, mivel a bíróság által megállapított tényeket 
nem mérlegelhetné, vagy bírálhatná felül, kizárólag a bíróság által alkalma
zott megállapítások, értelmezések alkotmányosságával foglalkozhatna. Kér
dés azonban, mit tehetne az Alkotmánybíróság, ha az alkotmányellenes bírói 
döntés vagy az annak alapjául fekvő jogértelmezés alkotmányellenessége az 
alkotmányellenes norma kötelező alkalmazása miatt következne be. Már csak 
emiatt sem lenne célszerű, hogy az Alkotmánybíróság normakontroll eljárása 
jelentősen visszaszoruljon.

36 Pokol Béla: A törvényhozás alkotmányossága. Világosság 1993.1. sz. 47. o.
37 Ádám Antal (1992): i. m. 529. o.
38 Lábady Tamás (1991): i. m. 390. o.
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b) A  je le n le g i  s z a b á ly o z á s  a lk a lm a s sá g a  

a z  e g y é n i jo g s é r e lm e k  o rv o s lá sa  te k in te té b e n

A z  1999-ben bekövetkezett, eljárási törvényeket érintő módosítás miatt, né
zetem szerint, a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése szükségtelen. A hatá
lyos szabályozás - feltételezve, hogy az Alkotmánybíróság döntése a bírósági 
eljárásban érvényesíthető, vagyis az alkotmányos szabályozás alapján újrain
dulhat az eljárás - jó  érzékkel oldja meg az egyedi ügyekben az a lk o tm á n y o s -  

sá g i jo g o r v o s la t  lehetőségét, problémáját. A bírósági eljárásban ugyanis a fe
leknek lehetőségük van arra, hogy a bírónál kezdeményezzék az eljárás felfüg
gesztésével az alkalmazott norma alkotmányossági vizsgálatát. Amennyiben 
a bíró észleli annak alkotmányellenességét, köteles az Alkotmánybírósághoz 
fordulni, a felek kérése alapján azonban csak lehetőség. Amennyiben azonban 
a bíró nem kér alkotmányossági vizsgálatot, a felek bármelyikének biztosítva 
van ennek a lehetősége a jogerőre emelkedés után hatvan napon belül be
nyújtott alkotmányjogi panasszal. Amennyiben ugyanis k é re lm ü k  m e g a la p o 

z o tt , k ö te le z ő  a z  e ljá rá s  ism é te lt  le fo ly ta tá sa  a már alkotmányos normarendszer 
alapján. Mindennek következtében tehát az egyéni sérelmek jelentős részének 
orvoslására jelenleg is van lehetőség. Az alkotmányellenes bírói jogszabálysér
tés ellen pedig az nyújthat védelmet, hogy az Alkotmánybíróság a normát a 
bíróságok által általánosan elfogadott értelme, tartalma alapján vizsgálja - élő 
jog teória -, s ekként vagy a norma alkalmazásánál irányadó alkotmányos kö
vetelmények meghatározásával, vagy - ezek figyelmen kívül hagyása esetén 
- a norma megsemmisítésével az egyedi ügyek tekintetében is képes jogor
voslást nyújtani.

A szakirodalomban az alkotmányossági panaszra vonatkozó olyan változtatási 
igény is megfogalmazódott, mely szerint, amennyiben alapjogi tárgyú jogerős 
bírósági döntés az Alkotmánnyal vagy alkotmánybírósági határozatban rögzí
tett alkotmányértelmezéssel ellentétes értelmezésen alapul, a döntés címzettje 
vagy a legfőbb ügyész az Alkotmánybíróság állásfoglalását kezdeményezhesse.
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Ez utóbbi alapján pedig a Legfelsőbb Bíróság hozna - kötelezően - korrekciós 
döntést.39

Mindezeken túl érvként hozható fel a valódi alkotmányjogi panasz bevezetése 
ellen, hogy az intézmény megjelenésével az utólagos normakontroll populáris 
actio jellegét - az elviselhetetlenné váló ügyteher-növekedés miatt - minden 
bizonnyal meg kellene szüntetni. Ennek következtében azonban a jogalkotási 
produktumok jelentős része - indítványozó hiányában - kiesne az alkotmá
nyossági kontroll alól, ami nézetem szerint elfogadhatatlan lenne. Ennek oka 
főként az alábbiakban jelölhető meg.40

Látható, hogy főszabályként a „valódi" alkotmányjogi panasz a vélelmezetten 
té v e s  b író i, míg az absztrakt utólagos normakontroll a vélelmezetten tév e s  j o g 

a lk o tó i alkotmányjog-, illetve alapjog-értelmezés ellen vehető igénybe. így e 
két sérelemtípus közötti jelentős különbségekre kell rámutatni. Véleményem 
szerint a b író  á lta li tév e s  a lk o tm á n y é r te lm e z é s  oka sz in te  k iz á ró la g o s  je l le g g e l  a z  

a d o tt  a la p jo g  n e m  k ellő  ism e re te , tehát állítható, hogy valószínűleg soha nem 
szándékos sérelemokozásról van szó. A jo g a lk o tó  á lta li tév e s  a lk o tm á n y é r te l

m e z é s  azonban az esetek jóval magasabb számában politikai érdekek, elképze
lések által indíttatott, az Alkotmány sz á n d é k o s  kikerülésére, illetve finomabban 
fogalmazva az alkotmányossági határokhoz közelebb kerülő, még az elviselhe- 
tőség korlátái között tartani kívánt elképzelés megvalósítására irányuló cél ér
dekében, vagyis tö b b n y ire  tu d a to s a n  történik. Ez a különbség a két intézmény 
jellegének különbségéből adódik. Mindezek miatt valójában az eldöntendő 
kérdés abban jelölhető meg, hogy melyik alkotmánysérelemmel szemben kell 
biztosítani inkább az alkotmánybírósági védelmet. (A párhuzamos és egyben 
teljeskörű megoldás az ügyteher növekedése miatt nem lehetséges.) Nem 
kérdéses, hogy a jogalkotói aktusok ilyen jellegű szűrése jóval indokoltabb, s 
tegyük hozzá, aktuálisabb probléma is. Ugyanezt támasztja alá a sérelem kikü-
39 Ádám Antal (1998): i. m. 203-204. o.
40 Vö: Tilk Péter: Az alkotmányjogi panasz, mint a bíróságok és az Alkotmánybíróság 

eljárásának kapcsolódási pontja. Bírák Lapja 2002. 2. sz.
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szöbölési lehetőségének jelenlegi, illetve jövőbeli lehetséges köre is: míg a jog
alkotói sérelemokozás - éppen a tudatosság megjelenése miatt - nem bízható 
az önkontrollra, így mindenképpen független, külső szervet igényel, addig a 
bírói sérelemokozás - éppen az esetleges ismerethiány miatt - a jövőre tekin
tettel többnyire kiküszöbölhető a bírák alapjogi továbbképzésével. Mindez azt 
támasztja alá, hogy jelenleg - és a jövőben is - n a g y o b b  sz ü k sé g  v a n  a  s z é le s 

k ö rű  in d ítv á n y o z á s i le h e tő sé g g e l ö ssz e k a p c so lt  n o rm a k o n tro llra , m in t  a z  e g y e 

d i b író sá g i d ö n té se k  á lta lá n o s  a lk o tm á n y o s sá g i v iz s g á la tá n a k  m e g te re m té sé re . 

Alátámasztható mindez végül azzal is, hogy Németországban - éppen a bírák 
jelentős alapjogi ismeretei miatt - a bírói döntések elleni alkotmányos panasz 
eredményessége 1 és 2 % között mozog.

4. Az országos népszavazással kapcsolatos hatásköri előírás

Ez az alkotmánybírósági hatáskör valójában azért került az utóbbi években a 
figyelem középpontjába, mert a n é p s z a v a z á s  k e z d e m é n y e z é s é n e k  jo g á v a l  tö b b  

s z e m é ly  n e m  re n d e lte té s sz e rű e n  élt, hanem céltalan, értelmetlen, olykor ostoba 
tartalmú kérdések tömegével bombázta az OVB-t, gyakran valós aláírásgyűjté
si szándék nélkül. Mivel az OVB határozata ellen az Alkotmánybírósághoz le
het jogorvoslattal fordulni, a kezdetektől fogva borítékolható volt, hogy a dön
tések többségét megtámadja az ellenérdekelt személyek valamelyike. Ennek 
köszönhetően az Alkotmánybíróság több száz népszavazási üggyel kapcsolat
ban járt el, munkaterhe jelentősen megnőtt, a többi ügyre jutó időmennyiség 
pedig számottevően csökkent. Mivel a probléma a  n é p s z a v a z á s i d ö m p in g  v is

s z a s z o ru lá sá v a l m e g o ld ó d n i lá tszik , je le n tő s e b b  v á lto z ta tá s i ig é n y  e  h a tá sk ö rre l  

k a p c s o la tb a n  n e m  m e rü l fel. Egyetlen eljárási lehetőség Alkotmánybíróság ál
tali igénybevétele iránti igény azonban indokoltan fogalmazható meg: a ros
szhiszemű indítványozó b írsá g o lá sa , vagy a költségek ráterhelése. Korántsem 
biztos ugyanis, hogy a legfőbb alkotmányvédő szervnek az alábbi és ehhez 
hasonló tartalmú kérdések népszavazásra bocsáthatósága kapcsán kell jogor
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voslati fórumként eljárnia: „mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás; egyetért-e azzal, 
hogy van Isten; Madonna legyen-e Magyarország királynője; az USA és az EU 
államszövetségre lépjen-e egymással; Markotabögöde legyen Magyarország 
fővárosa; legyen-e gyásznap a megnemtámadási szerződés megkötésének 
napja; az internetes pornó-termékek kulturális járuléka a nyomtatott pornó
termékekével azonos legyen; a Niagara-vízesést Whitney Houston vízesésre 
kereszteljék át; ötezer forint állami támogatást kapjon minden rendszeresen 
kerékpárral közlekedő magyar állampolgár", valamint a miniszterelnök elme
állapotára vonatkozó, 5-10 különböző variációban megfogalmazott, tartalmi
lag azonos kérdés vonatkozásában.

5. Az eljárással kapcsolatosan megfogalmazódott igények egyike 
- az eljárás gyorsítása

Az Alkotmánybíróság eljárásával és döntéshozatalával kapcsolatban leggyak
rabban megjelenő bírálat a z  e ljá rá s  n é m ile g  á tlá th a ta tla n  v o lta  és az e ljá rá so k  

id ő ta rta m a . A rendes bíróságok előtti ügyek több éven keresztüli elhúzódása 
a magyar állam strasbourgi bíróság előtti elmarasztalását is eredményezheti, 
ami az Alkotmánybíróság esetében nem jelenik meg, ám nem az ügyelhúzó
dások hiánya, hanem a rendes-bírósági jelleg hiánya miatt.

Az á tlá th a tó s á g g a l kapcsolatban elegendő arra utalni, hogy az eljárás részleteit 
szabályozó Ügyrend - amit egyébként a törvény szerint az Országgyűlésnek 
kellene törvényben szabályoznia - tizenkét éven keresztül nem volt bárki szá
mára hozzáférhető (nem tették közzé), ami aligha egyeztethető össze azzal az 
Alkotmánybíróság általi elvárással, miszerint az állami szervek működésének 
átláthatónak kell lennie. Az Ügyrend Országgyűlés általi elfogadásának hiá
nyát és az Országgyűlés általi elfogadás lehetőségét egyaránt kifogásoló indít
vánnyal kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ügyrend 
törvényi formában való megalkotásának elmaradása „nem az Alkotmányból
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levezethető jogalkotási feladat elmulasztása. E mulasztás nem éri el az alkot
mányellenesség szintjét, nem teremtett alkotmánysértő helyzetet [...]".41 Más
részt, önmagában az sem eredményez alkotmányellenességet, hogy a testü
let ügyrendjét az Országgyűlés törvénnyel fogadhatja el, ugyanis „az Abtv. 29. 
§-ából nem vonható le olyan következtetés, hogy az Alkotmánybíróság ügy
rendjéről szóló törvény eleve az Alkotmánybíróság belső autonómiáját sértő, 
a hatalommegosztás elvével ellentétes szabályozást eredményez", mivel „[...] az 
Alkotmánybíróság független alkotmányos státuszának védelmében az Ország- 
gyűlés törvényalkotási joga esik korlátozás alá, nevezetesen: az Országgyűlés az 
Alkotmánybíróság »javaslatára«, az Alkotmánybíróság teljes ülése által »meg- 
alkotott« ügyrendi törvényjavaslatot tekintheti annak alapjául, hogy az Abtv. 
29. §-ába foglalt jogalkotói feladatát teljesítse. Az Alkotmánybíróság szerint 
az Abtv.-ben meghatározott együttműködésben jelenik meg az az egyensúly, 
amely a hatalommegosztás egyfajta biztosítékát jelenti".42

Az e ljá rá s  e lh ú z ó d á s a  komolyabb és aktuálisabb problémát jelent. Ennek egyik 
oka kétségtelenül az ügyteherben jelentkezik. Az ü g y te h e r  n a g y s á g á t  az utóla
gos normakontroll populáris actio jellege eredményezi, amiből következik az 
indítványok esetenként igen alacsony színvonala is. Ezzel kapcsolatban, aho
gyan korábban is említésre került, - az ügyterhet is érintve - számos kritika 
fogalmazódott meg, s több megoldási javaslat született: a kezdeményezési 
jog érdekeltséghez kötése, ügyvédkényszer előírása, vagy a jogintézmény il
letékkötelessé tétele, amely javaslatok többsége azonban számomra nehezen 
fogadható el.43 Az eljárások elhúzódása tekintetében viszont - az ügyteherrel 
is összefüggésben - védeni is kell a testületet: az alkotmánybírósági határo
zatokat rendszerbe foglaló, évenként megjelenő kiadvány egyre vastagabb; a 
'90-es évek 1000 oldal alatti változatai után jelenleg már 2600 oldalas, kétkö
tetes munkák jelennek meg, ami mindenképpen az Alkotmánybíróság eljárási

41 2/2002. (I. 25.) AB határozat.
42 Vö. a 2/2002. (1.25.) AB határozattal.
43 Részletesen kibontva lásd: Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság hatásköre és működése. PTE 

Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs 2005.156-163. o.
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sebességének növekedését jelenti. (Megjegyzendő: a mennyiség nem feltétle
nül ment a minőség rovására.) Az ügyhátralék azonban ezzel együtt is jelen
tős, ami részben az Alkotmánybíróság teljes ülésének „áteresztő-képességével" 
magyarázható.

A munkamennyiség és az eljárások gyorsasága azonban korántsem kizárólag a 
testület ügyterhe által befolyásolt. Nagyban befolyásolja ezt az a lk o tm á n y b író i  

h e ly e k  b e tö ltö ttség e, a m u n k a n a p o k  s z á m a  (ezzel összekapcsolva a bírák és a ta
nácsadók több munkahelye), illetve az e g y e s  b írá k  ü g y e k h e z  v a ló  h o zzá á llá sa .

Az alkotmánybírói lé tsz á m  teljessége vagy hiányossága alapvetően befolyásol
hatja a testület munkasebességét, mégpedig alapvetően az ü g y e k  e lő k é s z íté 

sé v e l ö ssz e fü g g é s b e n . A szavazásnál ugyanis a gyorsaságot nem befolyásolja a 
jelen levők (vagy a megválasztott bírák) száma, az előkészítésnél azonban nem 
mindegy, hány bíró dolgozik a tervezeteken. Ennek egyik előfeltétele, hogy az 
Országgyűlés időben válasszon alkotmánybírót, másrészt, hogy a megválasz
tott bírák más jellegű tevékenységüket ne helyezzék az alkotmánybírói mun
ka elé. Ezzel kapcsolatban szükségesnek vélem az alábbiakra történő kitérést: 
2005-ben, működése kezdete óta első alkalommal az Alkotmánybíróság ülé
se „ h a tá ro z a tk é p te le n s é g "  miatt elmaradt, melyet még egy alkalom követett. 
A testület honlapján44 a sajtóközlemények rovatban március 8-án közzétett 
„közlemény" szerint „Az Alkotmánybíróság a március 15-ei ünnepet követően 
egyes alkotmánybíráknak a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferen
cián való nélkülözhetetlen részvétele miatt bekövetkező határozatképtelen
ség okából - március 21 -22-én - nem tud ülést tartani. Az Alkotmánybíróság 
legközelebbi teljes ülése március 29-én lesz". A másik esetben, a honlapon 
2005. április 13-án közzétett, immár indokolás nélküli „közlemény" szerint „Az 
Alkotmánybíróság 2005. április 18-19-ei teljes ülései a testület határozatképte
lensége miatt elmaradnak. A legközelebbi teljes ülés április 25-26-án lesz".

44 http://www.mkab.hu/hu/sajtok.htm

156

http://www.mkab.hu/hu/sajtok.htm


Tilk Péter
Az alkotmánybíróság hatásköreinek egyes sajátosságai

Ezeket az elmaradásokat a sajtó rendkívüli eseményként fogalmazta meg, 
ezzel is hangsúlyozva a működésképtelenség jelentőségét.45 Az első esetben 
viszont nem betegség vagy az alacsony bírói létszám miatt maradt el az ülés, 
hanem azért, mert a bírák közül többen a győri OTDK rendezvényen vállaltak 
bíráló-bizottsági elnöki szerepet. A tények ismeretében a testület akkor is ha
tározatképtelen lett volna, ha egyébként éppenséggel teljes a létszáma: a tu
dományos versenyen ugyanis ismereteim szerint négy alkotmánybíró is részt 
vett,46 így távollétük mindenképpen a teljes ülés határozatképtelenségéhez ve
zetett volna. Véleményem szerint, amennyiben bármely alkotmánybíró (vagy 
alkotmánybírák) nem kényszerítő okból, hanem önként vállalt, és mellesleg 
a testület alapfeladatának ellátásával nem összehasonlítható „fontosságú", az 
Alkotmánybíróság által viszont „nélkülözhetetlen részvételeként aposztrofált 
„feladat" miatt van(nak) távol, a sajtó részéről sem szerencsés mindezt más 
szerv mulasztására visszavezetni, s az Alkotmánybíróság részéről sem erről 
- határozatképtelenségre utalással - sajtóközleményt kiadni. Mindez azért 
sem indokolt, mert önmagában a tudományos programra hivatkozással is el
halasztható az ülés, amit esetleg még magyarázni, sajtóközleményként megje
lentetni sem indokolt. (Tekintettel arra, hogy a hét második felében „rendkívüli 
fontosságú ügy" esetén megtartható az ülés - az Alkotmánybíróság ugyanis 
hetente két, esetenként három nap tart ülést, csütörtök-pénteken a teljes ülés 
nem működik). Az önként vállalt, a testület alapfeladatával össze nem függő 
feladatra, mint határozatképtelenné válási okra hivatkozni tehát nem túlzottan 
szerencsés, főként nem a legfőbb alkotmányvédő szerv részéről.

45 www.fn.hu (2005. április 17.), www.jogiforum.hu (2005. augusztus 31.), www.magyaratv. 
hu (2005. április 14.), www.index.hu (2005. április 13.). A Jogi Fórum szerint „tavasszal 
az alkotmánybíróság kétszer is határozatképtelen volt az egyik tag h iva ta li e lfo g la ltsá ga  
(sic!) miatt", az Index pedig úgy fogalmazott, hogy a „testület egyik bírájának ugyanis 
h a la sz th a ta tla n  kü lfö ld i ú ton  kell részt ven n ie , é s  ezáltal az amúgy 11 fős, de most 8 taggal 
működő AB működésképtelenné válik". Magam részérói kíváncsi lennék, mit takarhat az 
alkotmánybírót akadályozó „hivatali elfoglaltság".

46 Kiss László az Alkotmányjog I. szekció elnöke volt, K ukore lli István az Alkotmányjog II 
szekcióé, H o lló  András az Alkotmányjog III. szekcióé, Erde i Árpád pedig a Büntetőjog III. 
(Büntetéstan) szekcióé.
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Ugyancsak a testület munkájával kapcsolatban vethető fel a z  a lk o tm á n y b író  

o k ta tá s i te v é k e n y s é g e  é s  a z  a lk o tm á n y b író sá g i m u n k a  v isz o n y a . A jogi felső- 
oktatás szempontjából mindenképpen kedvezőtlen lenne az alkotmánybírói 
munkát az oktatói tevékenységgel összeférhetetlenné tenni. Az azonban az 
oktatás következménye is, hogy az Alkotmánybíróság „beállt" a heti három na
pos munkára, csütörtöktől (esetenként szerdától) az alkotmánybírák egy része 
már nem az Alkotmánybíróságnak, hanem az egyetemi munkának él. Kérdés, 
hogy az ügyek alkotmányossági vizsgálatát ez akadályozhatja-e, illetve a jog- 
államiság elvével mennyiben fér össze az emiatt bekövetkező döntés-elhúzó
dás, illetve magára az ügyteherre való hivatkozás.

6. Az eljárás gyorsításának közvetett módja - a bíróval 
szembeni szakmai követelmények elvárása

Az Alkotmánybíróság magas szintű döntéshozatalának garanciájaként a bíró  

s z e m é ly é b e n  is tö b b  b iz to s íté k  megjelenik. Egyrészt a m e g v á la s z tá s  e lő fe lté te le i, 

másrészt az Alkotmánybíróság munkájában részt nem vevő bíró m e g b íz a tá s á 

n a k  m e g s z ű n é s e  vonatkozásában.

A m e g v á la s z tá s  e lő fe lté te le iv e l kapcsolatban általánosságban igaz, hogy azok 
megfelelőek és magas szintű elvárásokat támasztanak. Az viszont már a politi
ka önkorlátozása kellene, hogy legyen, hogy kiszűrje ajelöltek közül a szakmai 
feltételeket formailag teljesítő, ám az alkotmánybírói munkára alkalmatlan 
személyeket. A törvény szerint „az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait 
k ie m e lk e d ő  tu d á sú  e lm é le ti jo g á s z o k , e g y e te m i ta n á ro k , ille tő leg  a z  á lla m  és  

jo g t u d o m á n y  d o k to ra i v a g y  le g a lá b b  h ú s z é v i s z a k m a i g y a k o r la tta l re n d e lk e z ő  

jo g á s z o k  k ö z ü l v á la sz tja  m e g . A szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell 
letölteni, amelynek ellátásához az állam és jogtudományi végzettség szüksé
ges".47 A rendelkezéssel összefüggésben probléma részben a „legalább húszévi
47 Abtv. 4. § (2) bekezdés.
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szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok" kitételben van. A témát érintőle
gesen tárgyalva48 itt csak utalok arra, hogy ez az Abtv.-nek az a pontja, amely 
megnyitja a választásra jogosult szerv előtt az Alkotmánybíróság esetleges, a 
normakontroll eljárás ellátására szakmailag kevésbé alkalmas emberekkel való 
feltöltésének kapuját: a kiemelkedő tudást a jogszabály ugyanis mintegy felté
telezi a húsz év szakmai gyakorlat létével, ám e húsz évet úgy is el lehet tölteni 
jogi munkakörben, hogy az illető valójában sem gyakorlatot, sem kiemelkedő 
tudást nem szerez. Megjegyzendő azonban, hogy önmagában az egyetemi 
tanári cím és a nagydoktori fokozat sem feltétlenül elég a tisztség megfelelő 
színvonalon történő ellátásához: mind egyetemi tanár, mind akadémiai doktor 
lehet ugyanis valaki úgy is, hogy AB határozatot életében nem olvasott, és a 
tételes joggal sincs tisztában. Emiatt elméletileg továbbra is fennáll az a prob
léma, hogy a jelölt jogászok a m e g fe le lő  a lk o tm á n y jo g i fe lk é sz ü ltsé g  h iá n y á b a n  

tö lth e tn e k  b e  alkotmánybírói tisztséget: meglehet, hogy a maguk jogágában 
- civil vagy büntetőjogban, jogi elméleti tárgyakban - kiváló szakemberek, ám 
alkotmányjogi tudásuk potenciálisan - főként mivel még az elmúlt rendszerben 
tanultak alkotmányjogot - nem mindig megfelelő. Véleményem szerint nem 
szabad eretnek gondolatnak tekinteni a leírtakat: a rendszerváltozást követő 
időszakban az alkotmányjog olyan erős térhódítása és tartalmi kiteljesedése 
indult meg, ami nem egykönnyen pótolható az átlagos jogászi műveltségből 
adódó ismeretekkel, hanem gyakorlatilag teljes újratanulást, sőt alkotmány- 
bíró esetében - lévén, hogy ismételten kihangsúlyozva, alkotmánybíróról van 
szó - jóval alaposabb és elmélyültebb ismereteket feltételezne. Párhuzamba 
állítva: senki nem kifogásolja, hogy alkotmányjogi ismereteket nélkülöző elő
élettel valaki alkotmánybíróvá válik, ám jogászi berkekben valószínűleg fel
háborodást váltana ki, ha bármely alkotmányjogi tanszék munkatársa egyik 
napról a másikra - az egyetemi záróvizsgán és a szakvizsgán elvárt, azóta már 
igencsak megkopott büntető- vagy polgári jogi ismeretek birtokában - a Leg
felsőbb Bíróság büntetőjogi vagy polgári jogi tanácsába, horribile dictu annak
48 Részletesen áttekintve lásd: Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság és az alkotmánybírák 

függetlenségéről, különös tekintettel a készülő alkotmánybírósági törvényre. Magyar 
Közigazgatás 2001.10. sz. 595. o.
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élére kerülne ítélkező bíróként, netán kollégiumvezető lehetne. Úgy vélem, 
a példa egyáltalán nem sarkított. Esetenként egy-egy sikeres alkotmánybíró
választást követően ugyanis egyenesen hajmeresztő hallani, amint az új bíró 
nyilatkozza: első teendője a korábbi döntésekkel való ismerkedés lesz. A ren
des bíráknak már az egyetemi korszakukban meg kellett „ismerkedni" az adott 
jogág anyagának alapvető tételeivel és mélyebb összefüggéseivel is, és nem 
akkor kezdődött a folyamat, amikor a tisztséget elnyerték.

A t isz tsé g n e k  a feladatellátás elmaradása miatt bekövetkező m e g s z ű n é s e  n e m  

je le n t  k o m o ly  g a r a n c iá t  az Alkotmánybíróság megfelelő működésére. Az Abtv. 
15. § (7) bekezdésének második mondata szerint ki kell zárni az Alkotmánybí
róság tagjai közül azt, aki egy évig nem vesz részt az Alkotmánybíróság munká
jában. Azonnal hozzáteszem: a mondatot ki lehetne egészíteni a „tevékenyen" 
szóval. Ez a megszűnési ok eddig nem merült fel, és jellegénél fogva nem is 
várható a megjelenése. A kilenc éves periódus alatt tehát megvalósíthatatlan, 
hogy a dolgozni kevésbé kívánó alkotmánybírót bárki munkára ösztönözze 
- még az elnök jogköre sem terjed ki erre. Emiatt a szignálást követően az 
indítvány sorsa gyakorlatilag egy személy kezébe kerül: az előadónak felkért 
alkotmánybíró kezébe. Amennyiben pedig a bíró nem dolgozik nagy intenzi
tással, a stábja sem motivált a hatékony munkavégzésre, ezek hatására pedig 
garantált a „siker": az ügy elfektetése, és - alkotmánybírósági berkeken belüli 
kifejezéssel élve - örökséggé válása. Jómagam ismerek olyan alkotmánybírót, 
aki elődjétől olyan mennyiségű ügyet örökölt, hogy tisztségének első évében 
szinte csupán ezekre jutott ideje. Beszédesek az Alkotmánybíróság honlapján 
megtalálható statisztikai adatok is: a bírák között találni olyat, aki kilenc éves 
megbízatása alatt (a fél oldal terjedelmű megszüntető végzéseket is beszámít
va) alig több, mint 100 ügyet oldott meg, míg olyat is, aki a 400-at közelíti. 
(Jellemzően ez utóbbi bírák több különvéleményt is írtak, illetve jóval hang
súlyosabb ügyekben jártak el). El lehet gondolkodni, hogy ki miért veszi fel az 
alkotmánybírói juttatását. Ez a sajátosság (probléma) tehát - mindent figye
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lembe véve - csak egyféleképpen korrigálható hatékonyan: a megválasztáskori 
szelekcióval és a politika önkorlátozásával.

7. Összegzés

Az Alkotmánybíróság működése a jogállami berendezkedés tekintetében 
hasznosnak és mellőzhetetlennek bizonyult. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, 
két részről is megfelelő hozzáállás szükséges: a politika részéről önkorlátozás a 
rá nézve néha kedvezőtlen döntéseket hozó testület megítélésekor és a tagok 
megválasztásakor, illetve az Alkotmánybíróság részérói a függetlenség meg
maradása és a munkavégzés lehetőleg leghatékonyabb formájának alkalma
zása vonatkozásában. A megfelelő működés biztosítása tehát nem feltétlenül 
a hatásköri és eljárási szabályok megbolygatásával érendő el.
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AJOGÁLLAM DILEMMÁI

Őszinte köszönettel tartozom Dékán úrnak azért, hogy a mai ünnepi alkalom
mal az utolsó előadásnak szánta a közjog területéről érkezőt. Nyilván ebben 
az a szándék jelentkezik, hogy a különböző jogágak (civiljog, büntetőjog, köz
jog) békés versenyében a közjog (alkotmányjog-közigazgatási jog) tegye fel a 
koronát. Nos hát, törekszem erre, bár eleve kétségek között őrlődök, hiszen 
egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy azok a dilemmák, amelyek a cím
ben szerepelnek, valóban ajogállam dilemmái, s nem csupán az enyémek-e? 
Bizonytalanságomat tovább fokozza az a körülmény is, hogy elkerülhetetlenül 
szubjektív az egyes elemek ki- és összeválogatása, s azoknak a jogállamiság 
eszmevilágával való összefüggésbe hozatala. Mindezek ellenére nem a mos
tani előadás az első kísérlet arra, hogy megjelöljek néhány olyan intézményt, 
amelyek „jogállami" intézményként jelenthetnek fenyegetést a jogállamra.1 A 
következőkben ezekre az előmunkálataimra támaszkodva - azok tartalmát vis
szaidézve - teszek kísérletet arra, hogy bebizonyítsam: a  jo g á l la m o t  é rh e t i f e 

n y e g e té s  fo n to s  jo g á l la m i in té z m é n y e k  re n d e lte té s sz e rű d e n  m ű k ö d é s e  m ia tt  is.

1 Ilyen tanulmányom volt a Jogállam és/vagy élhető állam" című, amely Ivancsics Imre 
egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára kiadott Ünnepi Kötetben jelent meg 
(szerk.: Csefkó Ferenc). Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata. 140. Pécs 
2008. A jelen előadás gyakorlatilag erre a tanulmányra támaszkodik, írott szövegében azt 
gyakran szó szerint idézi vissza.
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1. Az „állam"-ról

Az 1990 utáni magyar intézményrendszer - a dolog természetes rendje szerint 
- a kiépítendő jogállamiság jegyében és annak fokozatos erősítése céljából 
alakult ki. Mindeközben azonban e g é sz e n  ú j é s  sz o k a tla n  h a n g o k  is behallat
szottak (s behallatszanak ma is) az ablakon. így pl. „a civil társadalom kezdi 
uralni örök vetélytársát, az államot"; „a demokrácia már mögöttünk van, új 
képződmények törnek utat maguknak". Különösen é rz ő d ik  a modernkori jog
államok tö b b p á rtre n d sz e re n  (egyáltalán: politikai pártokon) nyugvó alapjainak 
a m e g k é rd ő je le z ő d é s e . Néhány idézet ehhez: „a politikai pártrendszerek a vége 
felé járnak, beköszöntött a lobbyk kora"; vagy: „már régen lo b b y  á lla m  van, 
miközben még mindig a 'pártok államáról' beszélünk".2 S valóban megállapít
hatjuk: a XX. század végére Európában nagyobb részt a politikai pártokból való 
kiábrándultság építette ki a lobby-rendszert. Ami a nagyságrendet illeti, egy 
példa: Angliában a „Királyi Társaság a Madarak Védelmére" elnevezésű egyesü
letnek a 2000-es évek elejére már 860.000 tagja volt; s ez töb b , m in t  a  M u n k á s 

p á r t  é s  a  L ib e rá lis  D e m o k ra ta  P á rt  ö s s z ta g lé ts z á m a .3 A lobbyk formájában két
ségkívül új, - a tradicionális Európában - eddig kevésbé ismert intézmények 
alakítják a jogállamok hagyományos képét, arculatát. A lobbyzás - növénytani 
terminológiával élve - „bojtos" gyökérzetű társadalmi jelenség, amelyben a 
lobbysták kapcsolatainak is igen sok leágazása van.4 Van már lobby a lobbyk 
hatalmának visszaszorítására is, s a lobbyk hatalmát ténylegesen már nem is 
a jog, hanem az ellenlobbyk korlátozzák. Ehhez a nemzetközi színtéren ta
pasztalható elmozduláshoz képest Magyarország (talán szerencsére?) kétség
kívül fáziskésésben van: itt a fe lsz ín e n  éppenhogy a magukat még mindig bal
oldalinak és jobboldalinak tituláló p á r to k  á d á z  h a rc a  jelenik meg, miközben

2 Molnár Tamás: A lobbyk korajön. ln:Századvégi mérleg: Válogatott írások (szerk.: Körmendy 
Zsuzsanna). Kairosz, Szentendre 1999.223-224. o.

3 A The Economist cikkére hivatkozva írja ezt a Népszabadság 1994. szeptember 21-i 
száma.

4 Timoránszky Péter: A lobby. Magyar Közigazgatás 1991.10. sz. 882. o.
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a mélyben már nálunk is ajogállam intézményei által nehezen ellenőrizhető 
gazdasági érdekcsoportok küzdelme zajlik.

Milyen (legyen) az az állam, amely mindezeknek valamiféle keretet ad? Nos: 
ez Magyarországon a legkevésbé sem mondható tisztázottnak! A felszínen a 
drága vagy olcsó, a nagy vagy kicsi állam jelenik meg. Feltehetően már nincs 
messze az az idő, amikor a  k icsi, d e  fü rg e  államot is vizionálja majd valaki. 
Milyen „állam-kép" fér hát bele egy mai korszerű, „élhető" polgári demokráci
ába? A beavatkozó, szolgáltató, tervező, vagy fiskális állam-e? Közülük melyik 
illeszkedik bele szervesebben a demokratikus „állam"rendbe? Aligha járunk 
messze az igazságtól, ha azt mondjuk: az állami és a magánszféra határainak 
megvonásánál alapvető fontosságú kérdés az, miként határozza meg önnön 
magát az állam.

Az á lla m  m in d e n e s e tre  m e g k e z d te  a  m a g a  k ü lö n  é le té t  a  tá rs a d a lo m  m elle tt: 

bankokat, állami közszolgáltató szervezeteket ma már nem egyszerű telefonon 
elérni, hiszen ezt csak az tűzheti ki célul, aki vállalkozik egy sajátos kvízjátékra: 
„nyomja meg az 1 -es, a 2-es, a 3-as gombot, ezen belül a következő választási 
lehetőségei vannak...". S azután a biztonsági őrökkel őriztetett közintézménye
ink, önkormányzataink: valójában a biztonsági őr ma annak a megállapítója, 
hol húzódnak demokratikus jogaink gyakorlásának a határai.

2. A „demokráciáról"

A tisztázatlan alapkategóriák sorában van persze maga a „ d e m o k rá c ia "  is. Nincs 
egzakt definíciója a demokráciának. Kérdések fogalmazódnak meg vele kap
csolatban, s közülük némelyek még az alapokat is érintik. így például: igaz-e, 
hogy a demokrácia a  tö b b sé g  u ra lm á t  je le n t i  a  k ise b b sé g  fe le tt?  Ebből követ
kezően: a demokrácia c sa k  é s  k izá ró la g  a  k iseb b sé g i jo g o k  v é d e lm é t  je le n t i - e ?  

Halkan mondom: benne van-e a demokrácia fogalmában és tartalmában a
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többség védelme is az antiszociális kisebbséggel szemben? Másképpen szólva: 
van-e emberi méltósága a közösségnek, ami ugyancsak védelmet érdemelne? 
Úgy gondolom, vannak szőnyeg alá söpört, elvarratlan szálaink, amelyekkel 
azonban előbb-utóbb mégiscsak szembe kell néznünk. Mindez persze nem 
változtat azon az alapigazságon, hogy „a demokrácia tényleg nem más, mint az 
a gyanú, hogy az esetek többségében az emberek többségének szokott igaza 
lenni".

A demokrácia nem képzelhető el a p o lit ik a i k u ltú ra  megfelelő állapota nélkül. 
Határozott meggyőződésem az, hogy sors- és nemzetformáló jelentősége van 
annak, milyen az országban a politikai kultúra állapota. Anélkül, hogy hosszas 
bizonyításba kezdenék, itt is csak jelzéseket tehetek. Éspedig azt, hogy alkal
masint a politikai kultúra minősége meghatározza a jogrendszer minőségét, 
állapotát is. Mondják például, hogy hazánknak végre új, korszerű Alkotmányra 
lenne szüksége, s a történelem polcára kell felhelyeznünk a mai - sztálinista 
gyökerű - Alkotmányt. Ne feledjük azonban: önmagában n e m  e lé g  a  „ jó "  A l 

k o tm á n y , annak alkalmazásához a megfelelő feltételeknek is adottaknak kell 
lenniük. Nyugati szerzők írják: az Egyesült Államok Alkotmánya a demokra
tikus Alkotmányok mintapéldánya. Le is másolták azt (csaknem szó szerint) a 
Közép-Amerikai banán köztársaságok. Vajon ettől a rendszerük, annak mű
ködése azonossá (vagy legalább hasonlatossá) vált az Egyesült Államokéhoz? 
Ugyanúgy példaként hozhatjuk az Egyesült Királyság alkotmányos értékű nor
máit is, amelyek főbb célkitűzéseit (tartalmát) a valahai Brit Nemzetközösség 
tagállamai inkorporáltak ajogrendjükbe. Ettől azonban ők sem váltak hasonla
tossá az Egyesült Királysághoz. V a n  te h á t  m é g  v a la m i, amire a „jó" Alkotmányon 
kívül szükség van. Ezt pedig a  p o lit ik a i k u ltú ra  a d o tt  á lla p o tá b a n  jelölöm meg. 
De milyen is ez a magyar politikai kultúra? Az általánosan vallott felfogások
ra támaszkodva határozottan megállapítható: n in c s  o rsz á g h a tá ro k tó l f ü g g e t 

len  politikai kultúra. Minden ország politikai kultúráját alapvetően határozzák 
meg és befolyásolják a politikai és az állami múlt tapasztalatai: a h a g y o m á n y o k  

és a m e g s z o k á so k . Pl. N é m e to rs z á g b a n  etatista tradíciók hatottak (a centrali-
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zációs hagyományok nyomán), érződött az igazgatás politika-mentessége, de 
ugyanígy a német idealizmus és formalizmus jegyei is nyomot hagytak. Ami
kor Hindenburg marsallt 1925-ben birodalmi elnökké választották, e jelentős 
esemény tiszteletére emlékérmet vertek, egyik oldalán a megválasztott híres 
mondatával: "A hazáért mindent, a pártokért semmit." A u s z tr iá b a n  az ország 
soknemzetiségűsége, a gazdasági fejlődés viszonylagos megkésettsége, illető
leg a kétségkívül gyakori kormányválságok hagytak nyomot a politikai kultúra 
alakulásán. A n g liá b a n  konszenzuson alapuló, a z  A m e r ik a i E g y e s ü l Á l la m o k b a n  

a mechanikusan integrált politikai kultúra, N o rv é g iá b a n  a z  ún. közösségi rend
szerrel jellemezhető politikai kultúra alakult ki.

Melyek a magyar politikai kultúra jellemző vonásai? K u lc s á r  K á lm á n  szerint:5
a) A p a te rn a liz m u s . Ez az elem Nyugat-Európában a feudális abszolutizmussal 

együtt eltűnt, nálunk a jelei és jegyei mindmáig megmaradtak, s árnyék
ként vetülnek kamaszkorát élő jogállamunkra.

b) Az in to le ra n c ia . Ez nálunk nemcsak a konfliktustűrés alacsony fokában, 
mások véleményének sokszor semmibevételében nyilvánul meg, hanem a 
társadalmi változásokkal szembeni türelmetlenségben is.
Az intoleranciából nálunk közvetlenül „büntetésigény" is fakad. Büntetünk 
élőt, büntetünk holtat: kit többször újratemetünk, kit nemes egyszerűség
gel csak elviszünk a sírjából.

c) A s z e m é ly i k a p c s o la to k  p o lit ik a ia k k á  tra n sz fo rm á lá sa . Ez az elem ugyancsak 
a feudális hierarchizáltsággal áll szoros összefüggésben, de e gyökere el
lenére m in d m á ig  je l le m z ő je  a  m a g y a r  g y a k o r la tn a k . E személyes kapcso
latok politikai elemekként mutatkoznak (mutatkozhatnak) meg, sikeresen 
háttérbe szorítva a szaktudást még az olyan pozíciókban is, amelyek pedig 
egyértelműen szakismeretet igényelnének.

E résztémakör zárásaként: p o lit ik a i k u ltú rá n k  á lla p o ta  m e g h a tá ro z ó  je le n tő s é g ű  

a  v ise lk e d é sk u ltú rá n k ra  n é z v e  is, e z  utóbbi közvetlenül hat a közérzetünkre is.

5 Kulcsár Kálmán: Politika és jogszociológia. Kossuth, Budapest 1987. 336. o.
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Kis lépésre esik mindezektől az „értékek" beépülésének követelése a demokra
tikus rendbe. Ezek száma szinte felsorolhatatlan, csupán példálózva említhető 
közülük néhány: erkö lcs , ig a zsá g o ssá g , m é ltá n y o ss á g . Tessék mondani: ebben 
a rohanó világban van-e még tartalmuk, jelentésük ezeknek a kategóriáknak? 
Vagy eleve olyan ásatag fogalmak ezek, amelyek globalizált világunkban már 
teljesen kiüresedtek? Folytathatnám a h a z a sz e re te tte l. Igaz is: emlékszik-e va
laki arra, mikor használta a magyar média utoljára az „ország" szó helyett a 
„hazát"?! Példaértékű lenne számunkra a német (jog)irodalom, amely világos 
különbséget tesz az „ország", a „szülőföld" és a „haza" kifejezések jelentése és 
tartalma között.

3. A médiáról - a szabad véleménynyilvánítási jog 
terjedelme kapcsán

A fenti „furcsaságok" kialakulásában és jelenvalóságában persze komoly sze
repet játszik egy igen fontos jogállami intézmény, a m é d ia . Vele kapcsolatban 
kerül(het) szóba a sa jtó , illetve a v é le m é n y n y ilv á n ítá s  s z a b a d s á g á n a k  mai tartal
ma, közelebbről ennek határai. Mit és hogyan közvetít ez (a Nyugat-Európá- 
ban néhol valójában hatalmi ágnak tekintett) intézményrendszer? S itt messze 
nem csupán a „blődli" társadalomra öntéséről van szó, hanem jóval súlyosabb 
dolgokról: arról, vajon mindig jo g á l la m i  m ó d o n  v ise lk e d ik -e  a  m é d ia ?  Mi éri a 
magyar társadalmat a sokszínű média részéről, amely kétségkívül a demokra
tikusjogállam természetes velejárója kellene, hogy legyen? Elég-e ehhez pusz
tán a sokszínű média megléte? A válasz egyszerű: nem. Fékekre, ellensúlyok
ra itt is szükség van, ez utóbbiak azonban ma félszegen, bátortalanul vannak 
jelen. A sajtó- és v é le m é n y n y ilv á n ítá s  s z a b a d s á g a  nálunk valójában a b sz o lú t  

(korlátozhatatlan) alapjoggá lett, ahol az egyes lapok teljesen szabadon döntik 
el, miként hurcolják meg azokat, akiket saját maguk vagy mások jelöltek ki erre 
a célra. Gyakorlatilag szabadon rágalmaznak, sértik az ártatlanok becsületét 
is. „A közszereplőnek többet kell tűrnie, mint az átlagembernek" - mondják, s
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hivatkoznak az Alkotmánybíróság hasonló tartalmú határozataira. Csakhogy a 
sajtó felfogásában a „többet" tűrés a „mindent" tűréssel azonosítható, s minden 
így is lesz mindaddig, amíg a személyiségi jogi perekben (egyelőre bekalkulált) 
néhány lOO.OOO.-Ft-os büntetéssel valakinek az egy életre szóló megbélyeg
zését is meg lehet úszni. Az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európa számos 
államában is a hazudozó, rágalmazó lapokat anyagi létalapjuktól fosztják meg 
a bíróságok. Nálunk néha az ig a z s á g sz o lg á lta tá s  tétova teveként megy tova 
az ilyen ügyekben. Nem is csodálnivaló, hogy mára már maga is a c é ltá b lá ra  

kerü lt.

Joggal merül fel a kérdés: h e ly é n  v a n - e  n á lu n k  a  v é le m é n y n y ilv á n ítá s  s z a b a d 

s á g a ?  Nincs-e veszélye annak, hogy a véleményt igazság- és értéktartalmára 
tekintet nélkül védendőnek tartjuk? Egyáltalán: nem túl „liberális"-e ez a felfo
gás? Tényleg lehet-e miniszterelnököket „leromázni", „lehazaárulózni", avagy a 
köztársaság elnökét nem a mai alkalomhoz illő szavakkal („beszari alak") jelle
mezni? Joggal tehető fel tehát a kérdés: nem járul-e hozzá a jogállam erózió
jához alkalmasint - az úgy egyébként igencsak fontos jogállami intézmény - a 
média is?

E résztémakörnek számos olyan leágazása van, amelyek külön-külön is érde
mesek lennének a behatóbb vizsgálatra. E részletesebb vizsgálódásokat mel
lőzve mindössze a k ö z s z e re p lő k k e l kapcsolatos néhány kérdést fogalmazok 
meg annak előrebocsátásával, hogy a közszereplőnek valóban többet kell tűr
nie másoknál. De mennyire?

a) El kell-e tűrnie, hogy míg a meghurcolását 25-30 elektronikus és nyom
tatott sajtótermék közreadja, addig a  r á g a lm a k  v a ló tla n s á g á ró l c sa k  1 -2  

m é d ia  tu d ó s ít?

b) El kell-e tűrnie, hogy a b író sá g o k  gyakran a tetten ért mocskolódóra is c sa k  

tessé k -lá ssék  („megrovás") b ü n te té s e k e t  s z a b n a k  ki, ha egyáltalán kiszabnak.
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c) Tűrnie kell-e a közszereplőnek, hogy a z  ü g y é b e n  c sa k  3 - 4  (e se tleg  m é g  

tö b b ) é v  e lm ú ltá v a l sz ü le t ik  b író i íté le t?  Vajon nem fúződne-e ahhoz is fon
tos társadalmi érdek, hogy a „hírbehozott" közszereplő ügyében az akármi
lyen előjelű döntés mielőbb megszülessen? Kinek használunk azzal, hogy 
évekig elhúzódnak a perek amiatt, hogy a rágalmazó sikeres perelhúzó 
gyakorlatot folytathat? (Vajon nem felejtették-e el a bíróságok az ilyen 
esetekre alkalmazható pénzbüntetéseket?) Azután: tényleg rendjén van-e, 
hogy a bíróságok miatt elhúzódó eljárások ódiumát is a megrágalmazottak 
nyakába varrják? (Mondván: „az idő múlása már feledteti a sérelmet". Tes
sék mondani: kinél feledteti? A bíróságnál vagy a megrágalmazottnál? Úgy 
tudtam, hogy csak a reménytelen szerelemre gyógyír az idő múlása).

d) Tűrnie kell-e a közszereplőnek azt is, hogy magyar tö rv é n y e k e n  k ív ü l eső  

e le k tro n ik u s  m é d iá k  a z t  te sz n e k , a z t  te h e tn e k  vele , a m it  a k a rn a k ?  írhatja így 
az amerikai szerverű „Kuruc info" például, hogy „spicli volt az alkotmány- 
bíró". Nincs semmi esély a perbefogásra! Valahogy úgy néz ki a dolog, mi
közben az ország szuverenitásának alkotmányos garanciáiról tudományos 
konferenciákat rendezünk, az előszobában mindezt nevetségessé teheti 
egy ügyes informatikai-technikai trükk. Hasonlít a helyzet ahhoz, hogy míg 
egészségesen fennkölten szónokolunk az emberi méltóságról, addig bete
gen, meztelenül egy fapadon feküdve, műtét előtti beöntés közben megta
pasztalhatjuk annak igazi határait.

e) Elvárhatja-e a bizonyítottan megrágalmazott közszereplő azt, hogy a so
rozatosan helyreigazításra, személyiségi jogi perekben nem vagyoni kár
térítésre kötelezett, s büntető perekben is többször bűnösnek nyilvánított 
krónikus vádaskodókat tiltsa  e l a  b író sá g  a  fo g la lk o z á s u k tó l?

Nos: a felvetett kérdések nem véletlenül kerültek megfogalmazásra. A mögöt
tük felsejlő okok alighanem valószínűsítik azt a feltételezést, hogy a  v é le m é n y -  

n y ilv á n ítá s  s z a b a d s á g á n a k  jo g á l la m i  é r te lm e z é se  és ta r ta lm á n a k  m e g h a tá r o z á 

sa  m é g  v á ra t  m a g á ra .
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4. A népszavazásokról

Kétségkívül fontos politikai alapjogról van itt szó. De vajon ez az intézmény 
ma ilyenként használatos-e? Hol a helye ma (és holnap) a népszavazás intéz
ményének a magyar polgári demokráciában? Az „akar-e fizetni" kezdetű - sok 
gondolkodást igénylő, „eldöntendő" - kérdésre ad-e eligazítást a hatályos jogi 
(törvényi) szabályozás? Valamelyik állami szervnek a jogi rendezés hiátusait 
nyilvánvalóan pótolnia kellene. Feltételezhetően ez csakis (és kizárólag) az Or
szággyűlés lehet. De mire vár?

A h e ly i n é p s z a v a z á s o k  sincsenek a helyükön! Ma az a közhiedelem, hogy a 
helyi lakosság népszavazással mindent eldönthet (megakadályozhat vagy el
rendelhet). A feledés homályába vész az az apróság, hogy helyi népszavazást 
(amely ügydöntő karakterű) csak a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
ügyben lehet tartani. A „véleménynyilvánító" népszavazás kategóriája mintha 
teljesen eltűnt volna. Jelentkezik persze egy veszedelmesebb „melléktermék" is 
itt, nevezetesen az, hogy ha nem lesz érvényes és eredményes a népszavazás, 
majd elérjük a célt polgári engedetlenségi mozgalommal. Tényleg okkal merül 
fel az emberben az a gondolat, vajon akkor már nem lenne-e egyszerűbb, ha 
- mindenféle helyi népszavazás helyett - rögtön sodrófához vagy mogyorófa 
bothoz nyúlnák, s elnáspágoljuk vele a hatóságot, vagy az aktuális ellentábort? 
Mindenesetre ez jóval olcsóbb és látványosabb is lenne!

Úgy tűnik számomra, ma a h a rs á n y  h a n g  (és h a n g z a v a r )  k é p e s  fe lü lírn i m a g á t  

a  h a tá ly o s  jo g o t  is. Ettől pedig nyílván nincs jó  közérzetem, de talán a jogál
lamnak sem.
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5. Az adatvédelemről - a „tudás alapú" társadalomról

Esetenként felmerül bennem az a gyanú is, hogy új, demokratikus, jogállami 
intézményeink „jobban" működnek a kelleténél. Ilyesmit érzékelek az a d a tv é 

d e le m  te rü le té n , ahol néha mintha megbénítanák magát az államot is. (Alap
állásnak a „minden tilos"-t látom, amelyhez képest üdítő kivétel, amit szabad.) 
Egyetemeinken adatvédelmi szempontból nem aggályos-e, hogy a vizsgára 
még éppen felkészülő hallgatók hallhatják társuk vizsgaeredményét? Az ugyan
is tilos - ahogy az más országokban „jogállam-konform" módon megszokott -, 
hogy a vizsgaeredményeiket a hirdetőtáblára kifüggesszük.

Másik: „tudásalapú", „információs" alapú társadalmunkban lassan joggal támad 
az embernek az az érzete, hogy lassan-lassan a  te c h n ik á t  k e z d jü k  k iszo lg á ln i. 

Minthogy a számítógép még ezt is tudja, azt is tudja, nosza: tápláljunk be to
vábbi információkat. S azután egy ponton fordul a kép: a gép maga kér továb
bi adatokat, statisztikákat, jelentéseket, összefoglalókat az alapbázisai karban
tartásához. Mint a jugoszláv mesében: e lin d u l a  se p rű , s  m in d e n k in  vég ig ver, a k i 

a z  ú t já b a  kerü l.

Mindezekből a következtetés: az adatvédelem és az informatika (elektronikus 
közigazgatás) mintha a tú lfe jle tt  (v a g y  in k á b b  tú lb u r já n z ó )  jo g á l la m 6 képét ve
títené eló, amely a nyilvánvalóan jelen lévő fejletlen jogállami konstrukciókkal 
együtt egy legkevésbé sem boldogan megélhető államot eredményez.

6 A túlburjánzó jogállamról ír Georg Brunner. Georg Brunner: A működó jogállam 
jogalkotásának mai problémái. In: Jogalkotás a jogállamban. Szakmai tanácskozás 
dokumentumai. 1992. december 9. Politikatörténeti alapítvány 1993.24. o.

172



Kiss László
Ajogállam dilemmái

6. A jogalkotásról

Mondanivalóm lényeges blokkja a jo g á l la m  jo g a l k o t á s a . ,A  jogalkotás legma
gasabb szintű jogászi művelet, ajogállam szíve a törvény" - tartja a mértékadó 
jogászi álláspont. Közérzetjavító-e a mai jogunk, é lh e tő  á lla m - e  m in d e n  te k in 

te tb e n  a  j o g  á lta l k ifa ra g o tt  á lla m ?  A kérdésre nem adható sommás válasz. 
Induljunk ki onnan, hogy minden országnak olyan joga van, amilyent megér
demel. E mögött az húzódik meg, hogy mit engedhet meg magának az állam, 
mi az, amiről még azt gondolja, hogy a társadalom nyakába varrható. Persze 
ennek a másik oldala is érdekes, közelebbről az, hogy mit engedünk meg ma
gunk a szabad belátása szerint jogot alkotó államnak, h o l h ú z z u k  m e g  m i a  

tű ré sh a tá ro k a t. Szabadabb a jogalkotó mozgástere ott, ahol a címzettek igény
szintje, szelídebben: tűréshatára viszonylag sokat megenged az államnak, vagy 
az állam intézményeinek. Ilyen miliőben nap, mint nap újratermelődhetnek az 
alakító jogi megoldások („amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek"), 
nagy tere lesz itt a jogalkotói hatalommal való visszaélésnek, de egyáltalán 
a robusztus, differenciálatlan szabályozásnak. (Mert velünk sok mindent meg 
lehet tenni.)

„A jogalkotónak filozófusként kell gondolkodnia, de parasztként kell írnia" 
- mondta néhány ezer évvel ezelőtt egy görög bölcselő. Néha - egy-egy jogi 
megoldásra gondolva - az az érzésem, mintha nálunk a képlet éppen fordí
tott lenne: a jog/törvényalkotó parasztként gondolkodik, de filozófusként ír! 
A jogszabály-előkészítés hibáiból következően magas a c s e c s e m ő h a la n d ó s á g  

a jogban (sok jogszabályt helyeznek hatályon kívül vagy módosítanak kibo
csátásuktól számított 1 éven belül). Horváth Imre, a témakör kiváló kutatója 
mindehhez kettőt még hozzátesz: a sz a p p a n b u b o ré k ra  írt jo g s z a b á ly t  é s  a  fé k 

tá v o lsá g o n  b e lü l é rk e ző t. (Amely elcsap mindenkit, aki az útjába kerül: jogi- 
és természetes személyt egyaránt). Az ilyen törvények láttán szükségszerűen 
visszacsengenek S z é c h e n y i Is tv á n  szavai: „Nem elég törvényt alkotni, de sym-
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pathyát is kell azok iránt gerjeszteni!" Nos: jó  néhány törvényünk ma aligha 
okozna sokaknál gerjedelmet!

Él sajnos az a felfogás is, hogy társadalmi-gazdasági bajaink gyógyítására jó 
orvosság a szabályozás. Jóllehet, a több törvény nem feltétlenül jelent több 
szabadságot, nagyobb törvényességet és jogbiztonságot. Ajogállam ideájához 
sem az által lehet közelebb jutni, ha normák tízezreit alkotjuk meg. (M o n t e s - 

q u ie a u : „ha egy törvény megalkotása nem szükséges, akkor annak nem meg
alkotása szükséges").

Az ember elgondolkodik azon is, vajon a jogalkotó mindig tudja-e, hogy h o l  

h ú z ó d n a k  a  le h e tő sé g e in e k  h a tá ra i. Négy évvel ezelőttig olyan villamos-ener
gia törvényünk volt hatályban, aminek a „preambuluma" arról értekezett, mi
lyen jó, hogy most már nem diktatúra van, hanem demokrácia. Tessék már 
nekem megmondani, hogy a diktatórikus 220 Wolt nem ugyanúgy csapott-e 
meg valakit, mint a mostani demokratikus? Mi köze van a politikának ehhez? 
Hol húzódik tulajdonképpen a határa a politikának? Meddig lehet bemenni a 
jog világába, s honnantól kezdve mondhatom azt, hogy ez már szakma (szak
kérdés), s tessék azt a jogalkotóra hagyni?

A „jogállam" jogalkotása csak akkor eredményezhet „élhető" államot - s ez az 
é lh e tő  jo g á l la m  -, ha nem szakad el éltető közegétől, a társadalomtól. Záró 
gondolatként ezért magam is azt tartom: a kis állam a jog nemzetközi ország
úján  a gyalogos, s nincs is más eszköze, mint a jog fegyvere. Nem mindegy hát 
ezért, milyenné teszi a jogát, mennyire válik az befelé fordulttá vagy életszerű
vé, mennyire marad meg az a zárt ajtajú, ablakú irodák csendjében elkövetett- 
nek, vagy mennyire lesz a társadalmi mozgások zajában időszerűen kiérlelt.

Semmiképpen nem azzal a jóérzéssel fejezem be a mondanivalómat, hogy 
minden olyan intézményt sorra vettem, amelyeknek közük lehet a magyar jog
állam jelenlegi állapotához. Nem szóltam például a gyülekezési jog hatályos
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szabályozásának anomáliáiról, s a vele kapcsolatos de lege ferenda javaslato
kat sem fogalmaztam meg. Kimaradt a sorból a népi kezdeményezés értéke
lése is, helyének, szerepének a mérlegelése. És persze még sok más egyéb is... 
Torzót ígértem, s íme, csak ezt az ígéretemet teljesítettem.

E torzó értékű mondanivalóm végére érve megköszönöm megtisztelő figyel
müket, s kívánok Önöknek türelmet és kitartást ahhoz, hogy az 1990-ben 
elhatározott és megteremtett rendszerváltás valóban minél előbb valósággá 
váljon. Ehhez megértésre, egymás iránti tiszteletre is szükség van. Persze itt a 
pécsi Jogi Karon is, ahol éppen e szép ünnepség zajlik.
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