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agRÁR-És szÖVetkezeti JOg tagOzat

AGRÁR-ÉS SZÖVETKEZETI JOG TAGOZAT

GYÖRGY JÚLIA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Bezdán Anikó Judit tanársegéd

A HAZAI ÉS FRANCIA SZÖVETKEZETI JOGI SZABÁLYOZÁS  
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

A magyar és francia szövetkezeti jogi szabályozás a XX. század első felétől 
igen hasonló fejlődési irányt járt be függetlenül attól, hogy a II. világhábo-
rút követően alapvető eltérés volt a két állam társadalmi és politikai beren-
dezkedése között. Ennek az iránynak az alapkövét az 1934-es londoni konfe-
rencián rögzített ún. rochdale-i elvek jelentették, amelyek mindkét államban 
teljes mértékben meghatározták a szövetkezetekre vonatkozó törvényi szabá-
lyozást és újraszabályozást. A francia szövetkezeti jognak a rochdale-i elvek-
kel összhangban alkotott legfőbb forrása az 1947. évi I. törvény, amely jelen-
leg is hatályos, s jóval tartósabbnak bizonyult az idők során, mint a magyar 
szövetkezeti jogi szabályozásnál, figyelemmel arra is, hogy hazánkban az el-
múlt mintegy hat évtizedben öt szövetkezeti törvényt fogadtak el. Magyaror-
szágon a 2006. évi X. tv. tartalmazza a szövetkezetekre vonatkozó közös sza-
bályokat. Megállapítottam, hogy mindkét szabályozás alapját a rochdale-i, il-
letve az 1995-ös SZNSZ által szervezett manchesteri kongresszuson megújí-
tott és részben továbbgondolt alapelvek képezik. A két törvény alapján a szö-
vetkezetek, mint sajátos, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek létrejöt-
tének célja is hasonló. A magyar szabályozás szűkszavúbb, azonban így is át-
fedés tapasztalható a célok meghatározása tekintetében: a tagság gazdasági, 
egyéb társadalmi szükségleteinek, igényeinek kielégítése, a francia szabályo-
zásban explicite megjelenő azon igénnyel, hogy a tagság érdekeinek előmoz-
dítása a piaci fogyasztók számára járó előnyöket megszerzése. A két jogrend-
szerben jórészt azonos, illetve hasonló irányvonalakat rögzítő alapelvek jel-
lemzik a szövetkezeti jogágat. 

Kiemelendő, hogy a francia jogszabály alapelvi szintű rendelkezései között 
rögzíti az ún. dupla kapacitás elvét, különválasztva a szövetkezeti tagok gaz-
dasági részvételének, valamint a szervezetben való személyes közreműködé-
sének a formáját. A magyar törvény is megkülönbözteti a tagi részvétel két tí-
pusát: a gazdasági részvétel elve alapján rögzíti a vagyoni hozzájárulás szük-
ségességét, emellett pedig lehetővé teszi a szövetkezet tevékenységében való 
személyes közreműködés lehetőségét, mindkét esetben az alapszabály rendel-
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kezéseire bízva e hozzájárulások mértékét, illetve módját és tartalmát. Né-
hány szó az általam vizsgált modellekről:

Franciaországban a szövetkezeti bankok esetében keveredik a bank és a szö-
vetkezeti forma vertikális megoszlásban. Ez azt jelenti, hogy helyi és terüle-
ti szinten szövetkezeti formában működhetnek, míg országos szinten a létre-
hozandó nemzeti bank koordinálja az alsóbb, szövetkezeti rendszerű hálóza-
tot. Egyértelmű hasonlóság mutatható ki hazánkban e modelleknél is. Mind-
két jogrendszerben szorosan kapcsolódik egymáshoz a takarékszövetkezeti 
és a klasszikus banki szféra. 

A lakásszövetkezetek kapcsán kiemelném:

A francia és magyar szövetkezeti jogi szabályozás az eddigi vizsgálati szem-
pontok alapján – köszönhetően a közös elméleti alapvetéseknek, alapelvi szin-
tű egyezésnek és az Európai Uniós szabályozás irányának – számos területen 
jelentős hasonlóságokat mutat, amelyet az eltérő gazdasági fejlődés, egyéb te-
rületi jellemzők és a XX. század második felében a politikai berendezkedés 
különbözősége ruházott fel egyedi ismérvekkel.

JANI PÉTER
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Farkas Csamangó Erika tanársegéd

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÉS JÖVŐJE,  
AVAGY A KAP 2013 UTÁN

A dolgozat témájának kiválasztásában az a tény játszotta a legfontosabb szere-
pet, miszerint megkezdődött az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetés-
ének tervezése, így napjainkban zajlanak azok a viták, amelyek a meghatároz-
zák az EU közös és közösségi politikáinak jövőbeni alakulását. Nem csupán a 
pénzügyi források elosztásáról van tehát szó, hanem az egyes policy-kat érin-
tő változásokról, esetleges kiigazításokról, reformokról. 

A Közös Agrárpolitika, mint az Unió legfejlettebb, és horribile dictu, legfon-
tosabb közös politikája is fordulópontjához érkezett. A kialakítása óta eltelt 
több mint ötven esztendő alatt számos változáson ment keresztül, új célok és 
kihívások jelentek meg. Az eredeti élelmezés-és jövedelempolitika egyre több 
szociális, környezetvédelmi elemmel bővült, melynek hatása immár globális 
méretű. Ez a vonás a jövőben csak fokozódik, ezért egy olyan politikára van 
szükség, amely egyre inkább a fenntarthatóságot, az innovációt, a regioná-
lis és globális élelmezés-és élelmiszerbiztonságot, a közjavakat – és ezek „elő-
állítójaként” a vidéket helyezi előtérbe. A KAP tehát olyan ponthoz érkezett, 
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amikor a tagállamoknak dönteni kell: ebben a formában tartják fent a KAP-ot, 
vagy az újabb reformra szorul, esetleg gyökeres változáson kell, hogy átessen.

A dolgozat bemutatja az KAP fejlődését és megpróbálja feltárni az eddigi re-
formfolyamat céljait, eredményeit. A KAP előtt álló kihívások elemzése arra 
keresi a választ, hogy jelenleg és a jövőben melyek azok az okok, amelyek leg-
inkább indokolják a jelenlegi KAP megújítását. Az ezek alapján levont követ-
keztetések lényege, hogy radikális reformra, egyben egy új alapokra épülő po-
litikára van szükség.

A közjavak értékének meghatározásával ezek előállítását, mint többletszolgál-
tatást kompenzáló, célorientált politika kialakítása szükséges a mai elosztó jö-
vedelempolitikával szemben, amely hatékonyan képes ötvözni a KAP eddigi 
pozitív eredményeit, és a jövőbeli új feladatait.

A jelenlegi két pillér teljes átalakítással kerülne az új rendszerbe, ahol azokat 
esetlegesen egy harmadik egészítené ki, melynek legfontosabb célja a klíma-
változás negatív hatásainak csökkentése, illetve kiküszöbölése, elsősorban az 
agrárinnováció támogatása révén. 

Azt javasolom tehát, hogy merőben új megközelítésben, új fundamentumok-
ra épülve, jöjjön létre a Közös Vidékpolitikának nevezett új policy, felváltva a 
KAP-ot, amely elősegíteni az európai társadalom átfogó céljainak elérését, a 
társadalmi érdekek érvényesítését, egyszóval erősíti Európa, és annak része, a 
vidék és a mezőgazdaság eddigi és jövőbeni pozitív hatásait.

A dolgozat a szerteágazó szakirodalom hatalmas anyagából elsősorban a ma-
gyar szerzők által írt megállapításokra támaszkodik, kiegészítve természete-
sen a legfontosabb, és többek között legfrissebb uniós dokumentumokkal is. 

KELLER ÁGNES
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

A FÖLDRAJZI HELYHEZ ÉS HAGYOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ 
TERMÉKEK ÉS ÉRTÉKEK OLTALMI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS  

TEKINTETTEL A HUNGARIKUMOKRA

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, mellyel számos le-
hetőség nyílt meg hazánk számára a mezőgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek versenyképességének megőrzésével kapcsolatban. Ám a beáramló im-
porttermékek óriási száma miatt veszélyt is rejt magában. Ezért is fontos a ma-
gyar termékek ismertebbé tétele mind hazánkban, mind az EU többi tagálla-
mában. Viszont ezen termékek nélkülözhetetlen jellemzője kell hogy legyen 
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a kiváló minőség mellett az egyediség is. Előnyt jelent, hogy Magyarország 
kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas kiemelkedő minő-
ségű és magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek előállítására, ame-
lyek nemzeti és hagyományos értékeket hordoznak.

Az, hogy mi tekinthető tipikusan magyar terméknek, evidensnek tűnhet, ho-
lott nem az. Előfordulhat, hogy több ország tekinti azt sajátjának. Így elenged-
hetetlen az ún. hungarikumok jogi szabályozása, valamint védelmi rendsze-
rének kiépítése, hiszen a hazai termékek népszerűsítéséhez, ill. a magyar piac 
fellendítéséhez hozzájárulhat.

Az elmúlt másfél évtizedben egyre erőteljesebben jelentkezett az igény a 
hungarikumok védelmi rendszerének kiépítésére. Ennek következtében szá-
mos kezdeményezés született. Kiemelendő a Vidékfejlesztési Minisztérium te-
vékenysége; ezen kívül két országgyűlési határozatot is hoztak. Jelenleg pedig 
a hungarikum-törvény javaslat végleges verzióját és elfogadását várjuk.

Célom, hogy egy átfogó képet adjak a hungarikumok jelenlegi helyzetéről és 
rávilágítsak a készülő törvény tervezetének esetleges hiányosságaira.

Dolgozatom három részből áll. Az első rész az „Áru-, eredet- és minőségjelzők 
elhatárolása” címet viseli. Ebben elhatárolásra kerülnek azok a kategóriák, 
melyek a földrajzi helyhez nagyban kapcsolódnak. Többek között itt ismerte-
tem a védjegyeket és a földrajzi árujelzőket.

A második rész „Ahungarikumok kialakulásának története, fogalma, jelen-
legi szabályozása” címet viseli. A történeti részen belül sorra veszem a leg-
fontosabb eseményeket, melyek által eljuthattunk a hungarikum törvényter-
vezet elkészítéséig. A hungarikumnak jelenleg nincs hatályos törvényi defi-
níciója, azonban az elmúlt évek során többen is megkísérelték ennek megfo-
galmazását. Többek között Birinyi József – a Hungarikum Munkacsoport el-
nöke -, a Hungaricum Club, a könyvtári ellátásról és közművelődésről szó-
ló törvény hungarikum fogalmát vizsgáltam, illetve a hungarikum kerettör-
vény tervezet szerinti definíciót. A hungarikumok jelenlegi szabályozásának 
ismertetése azért nem egyszerű, mert még nem szabályozza hatályos jogsza-
bály a hungarikumokat jelen dolgozat írásakor. Így az eddig született törvény-
tervezetek alapján vizsgálódtam.

A harmadik részen belül foglalkozok az egyes európai uniós oltalmi formák-
kal (mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszes italok és borok földraj-
zi árujelzőivel, valamint a hagyományos különleges termékkel), a hagyomá-
nyos és tájjellegű termékekkel és a hungarikumokkal.  Ebben a részben kerül 
továbbá összehasonlításra az egyes fogalmak egymással és a hungarikummal 
szemben.
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KOVÁCS JÚLIA MARIANNA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Tanka Endre egyetemi tanár

MEGVÉD-E A JOG AZ ÉHENHALÁSTÓL − AVAGY MEGVALÓSUL-
HAT-E AZ ÉLELEMHEZ VALÓ JOG A XXI. SZÁZADBAN?

dolgozatom arra keres választ, hogy  a mai jog megvéd(het)-e az éhenhalástól, és 
ha igen, akkor ezt milyen eszközökkel teszi. Előbb az élelmezési világválságot ki-
váltó okok elemzésére (túlnépesedés, a világpiaci áringadozások, biotechno-
lógia, szegénység) és az éhezés-elméletek tudományos igényű bemutatására 
törekedtem. Az élelemhez való jog létjogosultságát igazoló társadalmi képlet 
megismeréséhez tisztázni kellett néhány szakmai alapfogalmat, melyeket a 
köznyelv sokszor más értelemben használ.

Többféle jogági megközelítésből vizsgáltam az élelemhez való jogot. Ezt a dol-
gozat végigvezeti az egyetemes és regionális jellegű egyezményekből, szerve-
zetekből kiindulva, valamennyi nemzeti alkotmány vizsgálatán keresztül, a ma-
gyar szabályozásáig.  A széles körű – csaknem a teljességre terjedő - norma-
elemzések bizonyítják: bár egyes nemzetközi egyezmények kifejezetten rögzí-
tik az élelemhez való emberi jogot, ám regionális szinten, így Európában sem 
az Európa Tanács, sem az EU nem tekinti ezt a kérdést a legsürgősebb felada-
tának.

Az élelemhez való jog emberi jogként mindössze 23 ország alkotmányában sze-
repel. Ezek közül Európában csak Ukrajna deklarálja ezt a jogosultságot az 
alaptörvényében. Mindez arra utal, hogy az élelemhez való jog emberi jog-
ként garantálását az ENSZ egyetemes nemzetközi egyezményei és szakosított 
szervei mellett azok az országok tartják az alkotmányban szabályozandónak, 
ahol az éhezés általános, mindennapi jelenség (Lásd: afrikai országok többsége). 
Noha az éhezés az európai országokban kisebb mértékű, mint a világ más ré-
szein, a feltárt okokból és azok okozataiból arra következtethetünk, hogy – az 
új történelmi helyzetben - e kérdést az EU, így hazánk sem kerülheti meg. Ezt 
a problémát már az Európai Parlament is érzékelte, mikor egy nemrég kiadott 
állásfoglalása az élelemhez való jogot levezethetőnek tartja az Európai Szociá-
lis Chartából, a Lisszaboni Szerződésből és az EU Alapjogi Chartájából.

Két további részjogosultság ered az élelemhez való jogból: az élelmezés-biz-
tonsághoz és az élelmiszer-biztonsághoz való jog. Mindkettőt nemzetközi 
egyezmények és a jogtudomány jeles képviselőinek az elméletei alapozzák 
meg. Az élelmiszer-biztonság terén nemcsak az EU, hanem hazánk is haté-
kony jogi rendezést követ. Ezt elemzi dolgozatomnak az EU és a magyar élel-
miszer-biztonsági rendszert ismertető része.
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Ugyan az élelmiszerbiztonság terén is kimutathatók még szabályozási hiá-
nyosságok, ám a nagyobb problémát az egyre szegényedő lakosság élelmi-
szerhez jutásánál látom. A gond megoldására többde lege ferenda javaslatot is 
teszek. Garanciális szempontból talán legfontosabb az alkotmányi szabályo-
zás, míg a megfelelő mennyiségű élelemhez jutást az ún. élelmiszer – kártya 
bevezetése biztosíthatja.

Befejezésként dolgozatom az élelmiszer-önrendelkezéssel foglalkozik, amely 
jog – a gyökereinkhez való visszatéréssel – nem „csak” az élelmezési válsá-
got képes feloldani, hanem alkalmas lehet a nemzetek gazda(g)ságának a ki-
egyensúlyozására is.

MOLNÁR ORSOLYA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Réti Mária egyetemi docens

A SZÖVETKEZETEK JELENTŐSÉGÉRŐL,  
A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK LÉNYEGÉRŐL  

A NEMZETKÖZI SZÖVETKEZETI ALAPELVEK ALAPJÁN

A pályamunka témája a szövetkezetek napjaink gazdaságpolitikai- pénzügyi- 
társadalmi koordinátarendszerében betöltött szerepének vizsgálata a nem-
zetközi szövetkezeti alapelvek nyomán, ezen értékrendszer által meghatáro-
zott, a mindenkori jogalkotás számára irányadó szempontrendszer felőli meg-
közelítésben. A szövetkezeti intézményi forma specializált, pénzpiaci tekin-
tetben legrelevánsabb típusa, a takarékszövetkezet inkorporálja a legkiterjed-
tebb lehetőségeket a nemzetgazdaság hatékonyságának növelésére a koopera-
tív gazdasági tevékenység általi haszon- maximalizáció közgazdasági mód-
szerének megvalósítása által, elsősorban a tőkehiányos kis- és középvállal-
kozói réteg érdekeinek megfelelően. Napjaink pénzügyi- gazdasági válsága 
nyomán kibontakozó restrukturációs kísérleteinek figyelembevételével külö-
nös aktualitást nyer a hazai takarékszövetkezeti rendszer ismételt újjáformá-
lásának szükségessége és jelentősége, egyidejűleg érvényesítve az intézményi 
racionalizációt és a klasszikus nemzetközi szövetkezeti alapértékek gyakorla-
ti implementációját.

A dolgozat nyolc fejezetre, azon belül két alfejezetre tagolva az általános szö-
vetkezeti értékrend bemutatásával kezdődik, mely természetesen nem mel-
lőzheti az összefoglaló jellegű történeti áttekintést-, a közgazdasági szempon-
tú működés elemzését tartalmazza, mind Ihrig Károly elméleti paradigmái-
nak, mind a manchesteri alapelvek nyomán. Ez nyújt elméleti megalapozást 
a speciális takarékszövetkezeti rendszer, hazai jogszabályi háttér analízisé-
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hez, melyet egy sajátos modell vizsgálata követ: az osztrák Sparkasse- háló-
zat elemzése, végül a széles vizsgálati szempontrendszer a hazai takarék-há-
lózatra vetítve összegződik, amennyiben az utolsó fejezet a lehetséges fejlődé-
si utak vizsgálatát foglalja magába.

A dolgozat alapvető célkitűzése annak vizsgálata a lehető legszélesebb körű, 
némileg multidiszciplináris szempontrendszer figyelembevételével, hogy 
mennyiben van lehetősége a magyar takarékszövetkezeti hálózatnak arra, 
hogy a hazai pénzügyi piac stabil, tőkeerős és innovatív pillérévé váljék.

Az osztrák példa mellett a nemzetközi szövetkezeti alapelvek gazdasági 
szempontú vizsgálata, valamint a szövetkezeti működés közgazdasági jegye-
inek elemzése alapozza meg a fejlődési lehetőségek mérlegelése során kiala-
kítható álláspontokat.

A hazai takarékszövetkezetek kiállták az idők próbáját, a lokális hálóza-
ti struktúrának köszönhetően megőrizték szerepüket a vidéki pénzintéze-
ti rendszerben, azonban az utóbbi évek kereskedelmi bankok által támasz-
tott intenzív pénzpiaci versenyében alulmaradni látszottak. Mind az ágaza-
ti központi politikai megoldások (melyek a dolgozat lezárásakor még kidolgo-
zás alatt állnak), a belső strukturális fejlesztések, mind az oktatás- képzés-tá-
jékoztatás dimenziója felől közelítve innováció és a hatékonysági szempontú 
átszervezések szükségesek, a jogi szabályozás korrekciójával párhuzamosan. 
Mindezek lehetséges irányvonalai állnak a dolgozat középpontjában.

REITERER ZOLTÁN
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Olajos István egyetemi docens

AZ ÉLELMISZERLÁNC SZABÁLYOZÁSÁNAK ÉS  
FELÜGYELETÉNEK BEMUTATÁSA  

AZ ÉLELMISZEREK FORGALMAZÁSA TERÜLETÉN

Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai alapján különösen aktuálissá 
vált az élelmiszerláncban fellelhető kockázati tényezők számának csökkenté-
se, és ezen keresztül a fogyasztók és az élelmiszeripari-vállalkozások érdeke-
inek védelme. 

Célom, hogy az élelmiszerlánc szabályozásának tevékenységi köreit elemez-
ve elősegítsem a fogyasztók érdekeinek védelmét, és a jogszabályokat betartó 
élelmiszeripari-vállalkozások piaci magatartásának sikerességét. 

dolgozatomban hipotézist állítok fel, mely szerint az élelmiszerlánc szabályo-
zásának eszközei és folyamata nem működik hatékonyan. Feltevésem igazo-
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lására vizsgálatot folytatok, melynek keretén belül a jogszabályok elemzésével 
igyekszem megállapítani az élelmiszerlánc tevékenységhez kapcsolódó jog-
alkotás megfelelőségét, az élelmiszerlánc törvény, a kapcsolódó uniós rende-
letek, és a törvény végrehajtását biztosító jogszabályok érintett részeinek ha-
tékony alkalmazhatóságát. Jogesetek megismerésével, illetőleg a végrehajtá-
sért felelős MgSzH szervezet megyei és kerületi vezetőivel készített mélyin-
terjúkkal kívánom feltárni a végrehajtásért felelős szervezet működésének ha-
tékonyságát. Az elemzésem kiterjed a hatályos jogszabályok érvényesíthetősé-
gének vizsgálatára, a hatósági ellenőrzéseket segítő laboratóriumi szolgáltatá-
sokra, a határozathozatalra, valamint a jogsértések miatti szankciók alkalma-
zásának esetleges gyakorlati problémáira.

Az esetlegesen feltárt hiányosságokra igyekszem megoldási javaslatokat ké-
szíteni, amellyel reményeim szerint a jogalkotás, illetőleg a jogalkalmazás ha-
tékonyságának jelen mértéke tovább fokozható, és ezzel az élelmiszerek ese-
tében a fogyasztókhoz biztonságos, az előállító által garantált összetételű mi-
nőségi élelmiszer elérhetősége, mint a szabályozás fő célja könnyebben meg-
valósítható lehet. 

Mindezek jelentős mértékben hozzájárulhatnak az állampolgárok egészségé-
hez, jó közérzetéhez, a szociális és gazdasági érdekeikhez, valamint tágabb te-
ret adhat a jogkövető élelmiszeripari vállalkozásoknak a fenntartható élelmi-
szer-előállítás világszintű követelményrendszerének teljesítéséhez is, amelyet 
csak megfelelően szabályozott, kontrollált piaci kereteken belül lehet sikere-
sen megvalósítani.
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ALKOTMÁNYJOG I. TAGOZAT

BARNA DÁNIEL 
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Papp Imre adjunktus

A STABIL ALKOTMÁNY NYOMÁBAN

dolgozatom célja annak bemutatása, hogy a kartális alkotmánnyal rendelke-
ző államok milyen garanciákkal biztosítják az alaptörvény stabilitását. A „ga-
rancia” fogalmát tágan értelmezem. A stabilitás legfontosabb fokmérője az al-
kotmány azon rendelkezése, amelyet az előír saját módosítása esetére, koránt-
sem igaz azonban, hogy csupán ez határozza meg az alaptörvény időtállósá-
gát. Munkám során ezért foglalkozom más tényezőkkel is, mint például az al-
kotmány absztrakt vagy kazuisztikus jellege, és ehhez kapcsolódóan a minő-
sített többségű törvényalkotás kérdései. 

Először absztrakt módon mutatom be a különböző garanciafajtákat, amelye-
ket az alkotmányok jellemzően alkalmaznak időtállóságukat biztosítandó, 
majd európai országokat tipizálok az alaptörvény módosítására vonatkozó 
szabályaik domináns eleme alapján. Ezt követően világossá válik, hogy a ma-
gyar alaptörvény mennyire kevéssé védett az ötletszerű módosításoktól, ösz-
szehasonlítva a legtöbb nyugat-európai állam alkotmányával. Ma a kéthar-
mados többség követelményén túl nem létezik más szabály az Alkotmányban, 
amellyel az stabilitását védené. Ha azonban csupán a minősített többség ga-
ranciája választja el a törvényhozó és az alkotmányozó hatalmat, semmi aka-
dálya annak, hogy egy – a megkövetelt minősített többséget megszerző – poli-
tikai erő korlátozás nélkül módosíthassa az alaptörvényt, de ettől függetlenül 
is kiemelkedő alkotmányjogi pozíciót biztosít a népképviseleti szervnek ez a 
megoldás, hiszen egy kellően széleskörű politikai paktum is lehetővé teheti az 
alaptörvény akár teljes körű módosítását. 

Mindezek alapján egy olyan javaslatot mutatok be dolgozatomban, amely 
alapvető módosítás esetén mindenképpen „kiemeli” az Országgyűlés kizá-
rólagos hatásköréből az Alkotmány módosítását, a népszavazás, illetve a két 
parlamentes modell segítségével. Természetesen egyszerű módosítás esetén is 
a mainál szigorúbb követelmények szükségesek. Javaslatom a formai garan-
ciák koncepcióján alapul, a tartalmi korlátozást nem tartom indokoltnak, úgy 
vélem ugyanis, hogy egy formai biztosítékok révén nagyfokú védettséget él-
vező alaptörvény esetében néhány megváltoztathatatlan szakasz Alkotmány-
ba iktatása felesleges. 
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dolgozatomban foglalkozom az új Alkotmány megalkotásával is, munkám 
céljából adódóan természetesen nem az új alaptörvény tartalmi kérdéseire, 
hanem az elfogadás módjára összpontosítva. Megítélésem szerint az új Alkot-
mány népszavazásra bocsátása hosszú távon pozitív hatással lehet annak sta-
bilitására is. 

Pályamunkám végén kitérek a „kétharmados” törvényekkel kapcsolatban ki-
alakult problémákra is, hiszen e törvények többek között az Alkotmány te-
hermentesítését szolgálják. Javaslatot teszek az alapjogi tárgykörök kiemelé-
sére a kétharmados többséggel szabályozandó területek közül, de nem tar-
tom elvetendőnek a „kétharmados” törvények kategóriájának teljes megszün-
tetését sem. Mindezek kapcsán olyan javaslatokat mutatok be, amelyek az el-
múlt húsz év tapasztalatán túl figyelembe veszik az alaptörvény időtállóságá-
nak követelményét is.

DAKÓ NIKOLETT – GULYÁS NÓRA – SZAKÁLY ZSUZSA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Tóth Judit egyetemi docens

KÖZHATALMI TEVÉKENYSÉGGEL  
OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

Alkotmányjogi tanulmányaink során figyeltünk fel arra, hogy bár a ha-
zai jogalkotás során történnek hibák, még sincsen a magyar jogrendszerben 
megfelelő jogintézmény az esetleges jogalkotási hibák miatt létrejövő károk 
reparációjára. 

Kutatásaink alatt azt tapasztaltuk, hogy a kérdéskör szabályozatlansága mi-
att a rendelkezésre álló források mennyisége igen csekély. Az általunk fellelt 
Alkotmánybírósági határozatok, bírósági határozatok, cikkek, tanulmányok, 
értekezések valamint az Európai Bíróság ide vonatkozó joggyakorlatának át-
tekintése során arra a következtetésre jutottunk, hogy méltatlanul mellőzött 
a terület.

Elsőként a törvényalkotás során keletkezett felelősség témakörét dolgoztuk 
fel egy olyan szempontrendszer segítségével, mely a vizsgált terület komplex 
elemzését tette lehetővé a jogszabály megalkotójának, a felelősségre vonás-
ra jogosult szervnek, az alkalmazható szabályanyagnak, valamint a jogkövet-
kezménynek az áttekintésével. Majd a helyi rendeletalkotás szintjét elemez-
tük ezen kérdések segítségével, valamint egyes esetek bemutatásával. Ezután 
a jogalkalmazási felelősség területét tekintettük át, végigvezetve a felelősségi 
kör folyamatos beszűkítését a joggyakorlatban. Ezt követően az Európai Unió 
esetjogán keresztül vizsgáltuk átfogóan a témát, hiszen az Európai Bíróság 
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joggyakorlatában több évtizede jelen vannak ilyen témájú ügyek, melyek érté-
kes például szolgáltak kutatásaink során. A vonatkozó alkotmánybírósági és 
legfelsőbb bírósági joggyakorlatot is figyelembe véve folytattuk az elemzést.

Felvetődött bennünk a kérdés, hogy miként lehetne szabályozni a vizsgált te-
rületet, így született meg az az elképzelés, mely szerint szükséges lenne al-
kotmányi és törvényi szinten is pótolni ezen hiányosságot. Ezért egy de lege 
ferenda-javaslattal próbáltunk megoldást találni erre a szenzitív kérdésre, 
melynek segítségével a közhatalmi tevékenységgel okozott károk keletkezé-
se esetén megfelelő fórum állna rendelkezésre a károsult számára az igény-
érvényesítésre.

ELEK PÉTER
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Papp Imre adjunktus

„NINCSEN KÍNZÓBB TARTOZÁS, MINTHA VALAKI EGY VÁLASZ-
SZAL ADÓS MARAD”– AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÉRDÉSE 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁBAN

Hazánk adósságállománya az elmúlt évtizedekben – az 1989-ben megtörtént 
gazdasági szerkezetváltás ellenére is – folyamatosan növekedett. Ennek hát-
terében az esetek többségében az állt, hogy az államháztartás a túlzott mér-
tékű vállalásait képtelen volt saját bevételeiből finanszírozni, s ezért feladva 
a költségvetési fegyelmezettség követelményét, újabb és újabb hitelek felvéte-
lére kényszerült. Ennek következtében 2010-ben a Magyarországon előállított 
bruttó hazai össztermék közel négyötödét az államadósság teszi ki. Súlyos és 
sürgető problémáról van tehát szó, amely jelenünket éppoly kedvezőtlenül be-
folyásolja, mint jövőnket; ezért megengedhetetlen, hogy továbbra is adósok ma-
radjunk a válasszal. 

Nemzetközi példák sora igazolja, hogy az államadósság kérdésének jogi sza-
bályozása a hatékony válaszok egyike lehet. dolgozatom kiindulópontjaként 
ezért a következő kérdéseket választottam: lehetséges és érdemes-e alkotmá-
nyi eszközökkel szabályozni az államadósság kérdését? Ha igen, annak mely 
részleteit? Volt már hasonló példa Magyarországon? Tartalmaz-e ma a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya a témához kapcsolódó szakaszokat? A világ or-
szágainak államadóssággal kapcsolatos jogszabályi rendelkezései között hol 
helyezhető el hazánk e tárgykört tekintve? A válaszokat pedig a más orszá-
gokban már megvalósult és jól működő megoldások elemeit felhasználva ala-
kítottam ki. 
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dolgozatomban az államadósság fogalmának közgazdaságtani és történeti 
bemutatása után a jelenség jogi összefüggéseit vizsgáltam. A pénzügyi jogi, 
polgári jogi és alkotmányjogi kérdéseket követően arra kerestem a választ, 
hogy mely államok azok, amelyek jogi eszközöket alkalmaztak e probléma ke-
zelésére. Ezt követően tértem át hazánk jogrendszerének az államadóssággal 
összefüggő elemeire. A nemzetközi és európai példákat, eredményeket a ma-
gyarországi, megoldatlan kérdésekkel összevetve dolgozatom végén ismer-
tettem az alkotmányban megvalósítható szabályozás egy lehetséges formá-
ját. Ebben a hatalommegosztási és feladatgyakorlási kérdések rendezésén túl 
célszerűnek és kívánatosnak jelöltem meg azt, hogy az államadósság kérdé-
sét rendező alkotmányi szakaszban a törvényalkotó az államháztartás adós-
ságának maximális értékét is határozza meg. Mindez kettős célt szolgálhat-
na: a rövid távú költségvetési fegyelem elősegítése mellett ösztönözné a par-
lamenti ciklusokon átívelő, felelős költségvetési politikát is. A Finnországban 
és Lengyelországban már működő, jól bevált limit lényeges eleme lehetne az 
államadósság kérdését átfogóan, áttekinthetően és hosszú távon rendező al-
kotmányi szakasznak, amelynek létrehozása hazánkban különösen indokolt.

DR. ERDŐS CSABA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár

TŰZZÜNK-E OBJEKTÍV HATÁRIDŐT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 
SZÁMÁRA A NÉPSZAVAZÁSI ELJÁRÁSBAN? 

(AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSI MECHANIZMUSÁTÓL  
A LEHETSÉGES SZANKCIÓKIG)

A népszavazási eljárásban szinte valamennyi eljárási cselekményhez szigorú, 
általában napokban megállapított határidőket kapcsolt a jogalkotó. Ez alól há-
rom kivétel van, az egyik közülük az Alkotmánybíróság eljárása, amely a jog-
szabályok alapján „soron kívül” köteles döntést hozni.

A dolgozatban először egyrészt a jogállamiság elvéből való levezetéssel, más-
részt a testület népszavazási eljárásban betöltött meghatározó szerepére hi-
vatkozással érvelek az Alkotmánybíróság számára történő határidő-tűzés 
mellett, majd pedig e határidő lehetséges hosszára teszek javaslatot az Alkot-
mánybíróság hatásköreinek és ügyterhének figyelembe vételével. Ezt követő-
en a javasolt határidő kikényszeríthetőségét vizsgálom mind a politikai, mind 
a jogi felelősség alapján álló szankciók számba vételével és alkalmazhatósá-
guk értékelésével.
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A kutatás során a népszavazási és választási eljárási reform esztendőjéig, 1997-
ig visszamenőleg kimerítő adatgyűjtést végeztem az Alkotmánybíróság és az 
Országos Választási Bizottság működéséről. Az ezek alapján összeálló, tizen-
egy évet átfogó adatsorok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a két szerv nép-
szavazási ügyekkel kapcsolatos tevékenységét összehasonlítsam, illetve arra 
is, hogy megalapozott, ténylegesen is teljesíthető határidő-javaslatot tegyek az 
Alkotmánybíróság számára.

A taláros testületet terhelő ügyek mértékének felderítésén kívül annak dön-
téshozatali mechanizmusát is bemutatom. A vonatkozó jogforrások olyan el-
járást szabályoznak, amely nem biztosítja az ügyek gyors elintézését, azon-
ban néhány változtatással az Alkotmánybíróság döntéshozatali folyamata ra-
cionalizálható lenne. A testület működési mechanizmusát, valamint az egyes 
népszavazási típusok lebonyolításának menetét részletes folyamatábrákon is 
szemléltetem.

A vizsgálódás eredménye egyrészt egy meglehetősen hosszú – több éves – 
és jogi eszközökkel kikényszeríthetetlen határidő-tűzés lehetőségét rajzolja 
elénk. Erre tekintettel – s a népszavazási eljárás egyéb hiányosságaira is figye-
lemmel – a dolgozat a népszavazási eljárás teljes felülvizsgálatára tett javaslat-
tal zárul, amely a rekodifikáció főbb irányait is tartalmazza. Két megközelí-
tésben teszek tehát kísérletet az Alkotmánybíróság számára való határidő-tű-
zésre: egyfelől egy alig néhány módosítást igénylő megoldást vizsgálom rész-
letekbe menően, másfelől pedig a vonatkozó joganyag átfogó újragondolására 
teszek javaslatot annak főbb elemeinek megadásával.

JAKÓ NÓRA – VÉKONY DÁVID
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Trócsányi László egyetemi tanár

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁRKÖREINEK  
FELÜLVIZSGÁLATA

Az Alkotmánybíróság húsz éves működése rámutatott számos olyan problé-
mát melyek a mindennapi működésével kapcsolatosak. Ezek leginkább a ha-
tásköreit érintik. Jelenleg az AB több olyan feladatot is ellát, mely a nyugati or-
szágokban nem tartozik a hatáskörei közé. A dolgozat megírása során, arra tö-
rekedtünk, hogy ezekre a kérdésekre rávilágítsunk és megoldási alternatívá-
kat dolgozzunk ki a jogalkotó számára.

A jelenlegi szabályozás elemezése, figyelemmel az Alkotmánybíróság egyes 
döntéseire, továbbá a közigazgatási hivatalok és a közigazgatási bíróságok 
nemzetközi szabályozásának figyelembe vételével a hazai helyzet elemzése.
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A témára vonatkozó jelenlegi alkotmányos szabályozás módosításra szorul. 
Kutatásainak során arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi rendszer 
mindenképp megreformálásra szorul, és mi erre a legjobb megoldásnak egy 
önálló közigazgatási bíróság felállítására tettünk javaslatot, a hatásköri, illeté-
kességi és eljárási szabályok kidolgozása mellett.

KERÉNYI EDMOND
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán tanársegéd

AZ ALKOTMÁNY TARTALMI MÓDOSULÁSA  
AZ ÉRTELMEZÉS FOLYAMATÁBAN

A magyar alkotmányjogi viták egyik középpontjában az Alkotmánybíróság 
(AB) értelmező tevékenységének értékelése áll. A dolgozat az aktivista alkot-
mányértelmezést középpontba helyezve azt vizsgálja, hogy az AB jellemzően 
milyen ügyek elbírálása során végez olyan értelmezési tevékenységet, mellyel 
lényegében új normákat alkot. Az AB természetesen (erre vonatkozó hatáskör 
hiányában) nem módosíthatja az Alkotmányt, de a határozatai nyomán telje-
sen önálló alkotmányos fogalmakkal, alapjogokkal bővíti az alapszöveget, va-
gyis az AB jogfejlesztése során tartalmában módusul az Alkotmány. 

A húsz éves ítélkezői munkára visszatekintve számos, ezt bizonyító AB hatá-
rozatot idézek. Természetesen nem minden indítvány ad alapot arra, hogy új 
normák keletkezzenek, az számos tényező együttes megvalósulásától függ. 
Fontos kitérni arra, hogy az alkotmányértelmezés melyik szinten zajlik, az 
indokolás milyen mértékben rugaszkodik el a normaszövegtől. Ez a tevé-
kenység sem korlátlan: az olyan tényezők, mint az Alkotmány alapszerkeze-
te megváltoztatásának tilalma, vagy az alkotmányos rendbe nem illő (nem 
alkotmány-konform) jogértelmezés mind korlátait képezik a jogfejlesztésnek. 
Végül pedig a vizsgálandó alkotmányos szakaszok típusától is függően jö-
het létre új norma. Az Alkotmány rendelkezéseit eljárási és tartalmi normák-
ra osztva az utóbbi, absztrakt megfogalmazású alkotmányos szakaszok eseté-
ben figyelhető meg az (alap)jogok kibontása. Ennek szemléltetésére az embe-
ri méltósághoz való jog kapcsán született határozatokat mutatom be. Ezeken 
keresztül figyelhető meg az alapjogból „kiolvasztott” részjogok önálló nor-
maként való kezelése. Ezek olyan, normatív erővel bíró alkotmányos jogok, 
melyek az Alkotmány szövegében nincsenek tételesen rögzítve, ugyanakkor 
eredménnyel lehet hivatkozni megsértésükre. 

Az alkotmányértelmezés ezen kívül jelenti olyan segédfogalmak megalkotá-
sát is (mint például a szükségességi-arányossági teszt), melyek az Alkotmány-
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ban rögzített és az AB által létrehozott normákat egyaránt, garanciális jelleg-
gel védik. A „kibontó” értelmezés eredménye egyaránt lehet egy, az Alkot-
mány szakaszait kiegészítő, valamint azt tartalmilag módosító norma megalko-
tása. Ez a fajta alkotmánybíráskodás véleményem szerint nélkülözhetetlen az 
alkotmányos kultúra fejlesztése, valamint az Alkotmány rendelkezéseinek 
naprakész értelmezése érdekében. Ehhez kapcsolódóan mutatok be néhány 
példát, ahol a köztudatra, illetve a kontextusra való hivatkozás is megjelenik 
az alkotmánybírói érvelésekben.

A tézis kifejtése során felvetem az újonnan létrehozott alapjogok, kisegítő té-
zisek alkotmányos szintre való emelésének a lehetőségét. Ezzel nem csak az 
AB aktivizmusát ért kritikák számát lehetne mérsékelni, hanem az AB hatá-
rozatokban kifejtett normák is az alkotmányos szinten kapnának formális el-
ismerést.

SEBESTYÉN EDIT ERIKA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Tilk Péter egyetemi docens – Dr. Kocsis Miklós tanársegéd

AZ ALKOTMÁNY EGYES, 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSAINAK  
KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE

Véleményem szerint az Alkotmány minőségileg több, mint egyszerűen az ál-
lam szervezeti és működési szabályzata. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy tartós és sikeres alkotmányok vagy hosszú, ko-
moly előkészítő munka nyomán, vagy éppen ellenkezőleg, kifejezetten rövid 
idő alatt, vesztett háborúk, forradalmi átalakulások, nemzeti megújulás ide-
jén születtek.

Napjainkban eddig nem látott formában gyorsult fel az alkotmányozási fo-
lyamat, és ezzel párhuzamosan a 2010. évi általános parlamenti választások 
után megalakult Országgyűlés több alkalommal módosította hatályos alkot-
mányunkat. 

A dolgozatot az alkotmányozásra irányuló elméleti felfogások áttekintésével 
alapozom meg, amelynek középpontjába a korszerű, ugyanakkor stabil alkot-
mány követelményét állítom, hiszen álláspontom szerint egy alkotmány sta-
bilitása egyfelől társadalmi elfogadottságán, másfelől a politikai osztály mér-
téktartásán és alkotmányos kultúráján múlik. Ezt követően részletesen bemu-
tatom, valamint formai és tartalmi szempontú kritikai észrevételekkel látom 
el a 2010-ben bekövetkezett alkotmánymódosításokat. dolgozatom gerincét 
azonban három, az államszervezet komplex rendszere szempontjából kiemel-
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kedő jelentőséggel bíró és a társadalom körében is nagy visszhangra talált al-
kotmánymódosítás értékelése adja. Ezek közül az első, a jogalkotási renddel 
összefüggő alkotmánymódosítás kifejtését elsősorban azért tartom lényeges-
nek, mert a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt az Alkotmánybíróság al-
kotmányellenesnek minősítette, és ezzel egyidejűleg 2010. december 31. ha-
tállyal megsemmisítette; az új Jat – a 2010. évi CXXX. törvény – pedig 2011. ja-
nuár 1-jén hatályba lép. Az Alkotmánybíróság határozata és az azt követő al-
kotmánymódosítás azonban számos alkotmányjogi kérdést is felvet, amelyek 
tisztázása elkerülhetetlen. A következő fejezetben az Alkotmánybíróság ha-
táskörének változásával – vizsgálati lehetőségének és megsemmisítési moz-
gásterének szűkítésével – foglalkozok. Az ezzel kapcsolatos alkotmánymódo-
sítási folyamat bemutatása és értékelése a rendkívül rövid időszak alatt, egy-
másnak ellentmondó változatok megjelenése miatt is elengedhetetlen. A téma 
kiemelt jelentőségét az adja, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálódási lehető-
ségének korlátozása közvetve egyes alkotmányos jogokra is hatással bír. Vége-
zetül az Alkotmány 70/I. §-áról – a közterhek viselésére szolgáló forrásokból 
juttatott jövedelemre megállapítható kötelezettségről – szóló módosításokat 
helyezem vizsgálódásom középpontjába. Az egyes szövegváltozatok közöt-
ti eltérések jól példázzák az elmúlt fél év alkotmánymódosítási folyamatának 
gyors, elhamarkodott és sokszor szakmailag megalapozatlan voltát. Állam-
polgári kötelezettség öt évre visszamenőlegesen megállapítható lehetőségé-
nek Alkotmányba foglalása pedig egyenesen jogállamisági aggályokat vet fel.

A dolgozatban bemutatott alkotmánymódosítások véleményem szerint létfon-
tosságú kérdéseket generálnak, hiszen befolyásolják a magyar alkotmányfej-
lődést, az alkotmány legitimitását és a társadalmat egyaránt, ezért tisztázásuk 
megkerülhetetlen a közjogi szakma részéről.
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ALKOTMÁNYJOG II. TAGOZAT

BERENCSI BERNADETT
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – Dr. Rixer Ádám egyetemi docens

A NEMZETI, ETNIKAI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI 
BIZTOSÁNAK MŰKÖDÉSE MAGYARORSZÁGON

Témaválasztásom okaként a munkámban feldolgozottak jelenbeli aktualitását 
jelölném meg. Ami a probléma tárgyalásának szubjektív oldalát illeti, amel-
lett kívánok érvelni, hogy a kisebbségi ombudsman típusú intézmény szük-
séges része a hatékony anti-diszkriminációs politikának, mivel a fajgyűlölet 
és diszkrimináció a társadalom jelentős részét átszövi, beleértve azt, ahogyan 
nézünk, reagálunk, viselkedünk. 

Ha az ombudsman szót halljuk, panaszok, felszólalások, kiélezett közéleti 
konfliktusok juthatnak eszünkbe, de ez ma ennél jóval többet jelent. Hazánk-
ban egészen a rendszerváltásig szó sem eshetett olyan független ellenőrző 
szervek létezéséről, mint az ombudsman, az Alkotmánybíróság, vagy az Ál-
lami Számvevőszék, ugyanis alkotmányunk a hatalom egységének elvét hir-
dette, szemben a ma követett hatalommegosztási elvvel. Érthető tehát, hogy 
a diktatúrából a demokráciába történő „átlépés” időszakában a korábbi rend-
szer kiszolgáltatott közösségeinek védelmére koncentrál az államépítés. Per-
sze nem kerülhető meg a kérdés, hogy a törvény elfogadása óta eltelt évek al-
kotmányos fejlődésére tekintettel nem szükséges-e felülvizsgálni az átmeneti-
ség állapotához kapcsolódó szerepfelfogást, de elmondható: a rendszerváltás-
hoz kapcsolódó alkotmányos átalakítás még máig nem győzte le minden téren 
a korábbi „világunkból” örökölt intézmények nem jogállami rutinját. 

A dolgozat öt fejezetre bontva ismerteti a kisebbségi biztosi működést, a fo-
galom meghatározástól, az alkotmányos és törvényi szabályozáson át, egé-
szen az aktuálpolitikai dilemmákig. Kutatásaim során külön figyelmet fordí-
tottam a mai jogi szabályozás hiányosságainak feltárására a kisebbségi adat-
kezelés és a sajtóban megjelenő „cigányozás” vonatkozásában, melyeket gya-
korlati példákkal - közleményekkel, állásfoglalásokkal, ajánlásokkal- igyek-
szem érdekesebbé tenni az olvasó számára, e gyakorlatiasságot jelzi a lábjegy-
zetek elhagyása ezekben a részekben. Vizsgálom az alkotmányos újraszabá-
lyozásban rejlő lehetőségeket: kell-e új alkotmány; van-e helyük a kisebbsé-
geknek a magyar parlamentben; alkotmányos-e egyáltalán a kisebbség titu-
lus; elegendő lehet-e egyetlen ombudsman?
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Mindenesetre a kisebbségi biztosi hivatal felállítása azt mutatja, hogy a hatal-
mon lévők igenis elismerik, hogy a társadalom e hátrányos helyzetű csoportjai 
az állammal sokkal egyenlőtlenebb viszonyukból kifolyólag különleges bá-
násmódot igényelnek. A hatalomnak kötelessége felkelteni a társadalom fi-
gyelmét a rasszizmus morális elfogadhatatlanságára, s ezen keresztül töre-
kedni a nyilvánosság ilyen szempontú átnevelésére, az előítélet alapú gondol-
kodásmód levetkőzésére.

BORBÉNYI LAURA BIANKA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Harangozó Attila megh. ea.

HADILÁBON AZ ALKOTMÁNY, AVAGY A MAGYAR HONVÉDSÉG 
ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK ALKOTMÁNYOS  

POZICIONÁLÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA

Kutatásom, illetőleg dolgozatom keretén belül a fegyveres testületek, külö-
nösen a Magyar Honvédség alkotmányos pozicionálásával, szabályozásával, 
az egyes hatáskörökből fakadó jogi kérdések és az irányítás problematikájá-
val kívánok foglalkozni. Témaválasztásom oka élénk érdeklődésem a kato-
nai szervek iránt, célom pedig az, hogy felhívjam a figyelmet az alkotmányos 
szabályozás egyenetlenségeire, hiányosságaira, és feltárjak az ebből származó 
nehézségekre egy lehetséges, a normákat figyelembe vevő megoldást.

A téma komplexitása miatt pályamunkámban csak a Magyar Honvédség-
re koncentrálok, ám kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy 
annak ellenére, hogy mind szervezetileg, mind az irányítás tekintetében és 
a jogállamiság követelményeinek eleget téve egyértelműen elkülöníthető 
szervezetekről beszélhetünk, ezek működése csak együttesen töltheti ki az 
országvédelem fogalmát, mely koncepciót az alkotmányos szabályozásnak is 
szem előtt kell tartania

Ezen túlmenően munkámban a Magyar Honvédség Alkotmányban elfoglalt 
helyzetét kutatom, melynek során kiindulópontom az Alkotmány szövege. A 
pozícionálás kérdéskörében vizsgálom továbbá a Magyar Honvédség kapcso-
latát az egyes hatalmi ágakkal, így a köztársasági elnökkel, a Kormánnyal, az 
Országgyűléssel, az ügyészséggel, illetőleg a bírósággal.

Dolgozatom központi kérdése az, hogy megfelelő-e az alkotmányos szabályo-
zás, melyre a választ tudományos munkák és kapcsolódó törvények, AB ha-
tározatok és egyéb jogszabályok vizsgálatával, értelmezésével, összevetésével 
kaptam meg. Ennek alapján következtetésem az, hogy a Magyar Honvédség 
nem tekinthető önálló hatalmi ágnak, viszont úgynevezett alkotmányos al-
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rendszert képez a hatalmi ágak rendszerének kapcsolódási pontjában, mivel 
a jogállamiság és szakmaiság követelményei alapján indokolt, hogy bizonyos 
autonómiával rendelkezzen.

Ezt követően a kutatásom annak tényében folytatom, hogy Magyarország az 
Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagja, ebből kifolyólag a belső 
normák nem lehetnek közömbösek a szövetségi rendszert illetően. Ennek el-
lenére azonban arra az álláspontra jutottam, hogy a magyar szabályozás nem 
alkalmazkodott még megfelelően, ami már alkotmányi szinten is változtatá-
sokat igényel.

Végezetül összegzésképpen azon meglátásomból kiindulva, hogy az Alkot-
mány Magyar Honvédségről és a rendvédelmi szervekről szóló fejezete nem 
tekinthető kielégítőnek, a vonatkozó törvények alapján egy átfogóbb és ideáli-
sabbnak tartott fejezet megszerkesztésével zárom pályamunkámat.

A kutatás végső következtetéseképp úgy gondolom, a fegyveres testületek, 
rendvédelmi szervek jelenlegi szabályozása az Alkotmányban nem éri el azt 
a szintet, mely egy alaptörvényhez méltó, és ez véleményem szerint a jövőben 
fontos kérdést kell, hogy jelentsen a jogalkotó számára, mindenképpen figye-
lembe véve a jogállás, mint alkotmányozási követelmény rendezését is.

CSÉFFAI ATTILA CSABA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár

KÖTELEZŐ ÜGYÉSZI RÉSZVÉTEL BÖKKENŐJE  
(KÜLÖNVÉLEMÉNY)

A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a 
jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság 
igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

A 72/2009. (VII. 10.) AB határozat többek között az Alkotmány e szakaszából 
vezette le az ügyész kényszerű jelenlétét a (büntető)tárgyaláson és semmisí-
tette meg pro futurohatállyala Be. ezzel ellentétes rendelkezéseit. Összegezve 
az Alkotmánybíróság – tisztességes eljárás alkotmányos követelményének sé-
relmén túl – arra a következtetésre jutott, hogy az a szabály, amely lehetővé 
teszi a büntetőeljárás  során,  hogy  az  ügyész  ne  vegyen  részt a tárgyalá-
son, ellentétben áll az Alkotmánynak az  ügyészségre – az ügyészség alkot-
mányos jogállására – vonatkozó 51. § (1) és (2) bekezdésével. Az Alkotmány hi-
vatkozott rendelkezéseinek sérelme egyben az Alkotmány 2. § (1) bekezdésé-
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ből eredő hatalommegosztás államszervezeti elvének, továbbá az  Alkotmány 
45.  §  (1) és 50. § (1) és (2) bekezdésének, a bíróság igazságszolgáltatási felada-
tait meghatározó alkotmányi szabályoknak sérelmét is eredményezi.

A dolgozat – megdöbbentő módon pont az Alkotmánybíróság gyakorlatára 
hivatkozással – ettől eltérő következtetésre jutva, azonban nem talált olyan 
alkotmányos elvet vagy összefüggést, amelyből az ügyész tárgyaláson való 
részvétel jogának gyakorlása levezethető volna.

Azt azonban maga is elismeri, hogy bizonyos esetekben a büntetőeljárás so-
rán a tisztességes eljárás joga sérelmet szenved, ám e téma vizsgálódásának 
fókuszpontjában már nem az ügyész szerepel, hanem a vádolás, mint eljárási 
cselekmény. Ennek során került kimutatásra, hogy a jelenlegi büntetőeljárási 
rendszerünk a „bírót” egyfajta szupervádlóvá emeli, ezzel mintegy legitim ag-
gályt képezve a bíró pártatlansága felől. És bár eljárási törvényünk deklarálja, 
hogy a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül, ennek nyomai sem 
fedezhetőek fel, sőt a bíróra telepített bizonyítási teher (kötelezettség), a bíró 
által történő kikérdezés rendszere, valamint a bíró előzetes irattanulmányo-
zása éppen ezzel ellentétes állásfoglalásra kényszerít.

A dolgozat eredménye nemcsak alkotmányos érvek felsorakoztatása az ügyé-
szi és bírói szerep világos elhatárolása mellett, hanem ennél több: olyan utó-
lagos normakontrollra irányuló élesített indítványt fogalmaz meg, mely e dol-
gozat értelmét és szellemét – reményeim szerint – az Alkotmánybíróság min-
denkire kötelező „normává” emeli majd.

KAKUK GABRIELLA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Téglási András tanársegéd 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MINISZTERI ELLENJEGYZÉSHEZ  
KÖTÖTT HATÁSKÖREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

A KEGYELMEZÉSI JOGKÖRE

A szakmai gyakorlatom alatt – melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium, Hatósági Főosztályának, Kegyelmi Osztályán tölthettem – nagyon sok 
ügybe nyerhettem betekintést. Az osztályon folyó ügyvitel alkotmányos alap-
jainak megismerése sarkalta a témaválasztásom. 

Témám aktualitását, a napjainkban folyó alkotmányozó tevékenység szolgáltatja.

Kutatásom céljaként határozhatom meg a miniszteri ellenjegyzés és azon be-
lül a köztársasági elnök kegyelmezési jogkör helyzetének feltárását, melyet a 
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témában született szakirodalom és a témával kapcsolatos jogszabályok feldol-
gozásával, illetve a saját véleményem összefűzésével kiviteleztem. 

Történeti áttekintéssel helyezem el választott témámat az alkotmányjogi fej-
lődésben.

A nemzetközi kitekintésre is figyelmet fordítottam, mind a miniszteri ellen-
jegyzés, mind a kegyelemezési jogkör tekintetében, hiszen az európai szabá-
lyozások eltérést mutatnak a magyar szisztémához képest. Ezután megvizs-
gáltam a magyar rendszert.

A miniszteri ellenjegyzés vizsgálata során több, a gyakorlathoz kapcsolódó 
kérdés merült fel, melyeket külön fejezetben taglalok. 

A miniszteri ellenjegyzés intézménye változatos képet mutat a nemzetközi vi-
szonylatban, de az is megállapítható, hogy változik a megítélése. Az „újabb” 
alkotmányokban már nincs akkora köre a miniszteri ellenjegyzéshez kötött 
államfői jogköröknek. Ebből levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy a nálunk 
megindult alkotmányozási folyamat során talán át kellene gondolnunk az in-
tézmény súlyát és működését.

A köztársasági elnök kegyelmi jogkörének teljes vizsgálata során az alkotmá-
nyos alapok áttekintésén túl, nagy figyelmet keltő és gyakorlatot alakító ügye-
ket is vizsgáltam, melyen keresztül a ma alkalmazott gyakorlat ismertetésé-
re is sor kerül.

Kutatásom átfogó képet alkot a miniszteri ellenjegyzésről, illetve a kegyelmi 
jogkörről, mely segítséget nyújthat az alkotmányozási folyamat során.

KUCSERA BETTINA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Cserny Ákos adjunktus

A KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSOK PROBLEMATIKÁJA

Értekezésem témája, mint ahogy azt a cím is jól kifejezi, a külképviseleti vá-
lasztások problematikáját igyekszik bizonyítani. 

Célom az volt, hogy bemutassam a külképviseleti választások gyenge pontja-
it, s azt a kialakult alkotmányellenes helyzetet, aminek megoldása még várat 
magára. Fontos ez, hiszen bárki kerülhet abba a szituációba, hogy a szavazás 
napján nem tartózkodik Magyarország területén, a külképviseleti választá-
sok időpontjában (a hazai szavazás előtt egy héttel), pedig még nincs külföld-
ön. Akivel ez elfordul, akarata ellenére megfosztottá válik egyik legfontosabb 
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alkotmányos alapjogától, a választójogtól. Az Alkotmánybíróság 54/2008 
(IV.24) határozatában kimondta, hogy a jelenleg hatályos szabályozás alkot-
mányellenes. Munkám során vizsgálom az alkotmányellenes helyzet kiala-
kulásának miértjét, és bemutatom, hogy más országok milyen metódusokat 
alkalmaznak a külképviseleti választások gördülékeny és jogszerű alkalma-
zására. A lehetséges megoldások tárházát két részre osztva bemutatom, hogy 
melyek a rendszeridegen megoldások, s melyek a magyar választási rendszer-
rel leginkább összeegyeztethető modellek. Ezen szempontok alapján felvázo-
lom a postai, a meghatalmazott útján történő, illetve az előzetes szavazás in-
tézményét, és bebizonyítom ezek miért nem illeszthetőek a magyar jogrend-
szerbe. Az alkotmányellenes helyzet megoldása végett a lehetséges megoldá-
sok is bemutatásra kerülnek. Ezeket az elektronikus szavazási módszerekbe 
találhatjuk, így tehát a szavazógépes, a szkenneres és az internetes szavazás 
előnyei kerülnek megvilágításra. A középpontban az internestes szavazás áll, 
hiszen ezt tartom a legmegfelelőbb megoldásnak. A külképviseleti választá-
sok alkalmával remek lehetőség nyílik arra, hogy ezt a szavazási módot kipró-
bálhassák a szavazásra jogosult állampolgárok. Működő tendencia esetén, fel-
merülhetne a lehetősége annak, hogy ne csak külföldön, hanem belföldön is 
elérhető legyen az elektronikus szavazás, amivel nem csak az adott probléma 
kerülne kiküszöbölésre. Véleményem szerint az elektronikus szavazás kiha-
tással lehet a részvételi arányra is, ami ezáltal növekedhet. A külföldön törté-
nő szavazás vizsgálata közben arra a megállapításra juthatunk, hogy megol-
dásának kérdése egyre jelentősebb, hiszen azt az egyre jobban fejlődő, modern 
világot éljük, ahol jogaink érvényre juttatásának nem lehet akadálya a szava-
zás napján külföldön tartózkodás. Munkámban említésre kerül egy újabb ví-
zió lehetősége, ami még inkább a fennálló probléma megoldására sarkallja a 
jogalkotót. A számos szakmai fórumon elhangzottak, s a felhasznált irodal-
mak sokszínűsége, nem csak a megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítja 
dolgozatomnak, hanem különlegessé és érdekessé teszi azt.

MÁRTON ANDRÁS
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Hajas Barnabás adjunktus

NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK CIVIL KONTROLLJA

A hazai jogalkotás csak az 1989-90–es társadalmi és politikai rendszerváltást 
követően kapott arra lehetőséget, hogy a közigazgatás védelmi ágazatásnak 
garanciális rendszerét kidolgozza annak érdekében, hogy ezzel gátat szabjon 
a korábbi diktatórikus állami berendezkedés restaurációjának.
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A civil kontroll rendszerének célja az állam fegyveres szervei feletti ellenőrzés 
megvalósítása olyan módon, hogy ezek a szervek ne veszítsenek a hatékony-
ságukból, de ne is jelentsenek fenyegetést a demokratikus társadalmi értékek-
re. Ennek az egyensúlynak a megteremtése érdekében az államok különböző 
garanciarendszereket építenek ki párhozamosan a saját védelmi igazgatásuk-
kal. Így ez nem egyszerűen egy közigazgatás különböző szereplőiből létrejövő 
szervrendszer, hanem egy speciális társadalmi „elvárás rendszer” az állam-
hatalommal szemben.

A civil kontroll változatosságának alapja, hogy a társadalmi ellenőrzés esz-
közei rendkívül sokfélék. Megvalósíthatóságával és szerkezetével a jogtudo-
mány mellett komoly szerepet kap a politológia és a szociológia. Ezeknek az 
önálló tudományoknak mára elkülönült területei foglalkoznak a társadalmi 
ellenőrzés problémájával. Ilyen a jogtudományon belül a védelmi igazgatás, a 
politológián belül a biztonságpolitika, a szociológián belül az úgynevezett ka-
tonaszociológia. Hatékony kontroll rendszer csak utóbbiak együttműködésé-
vel valósítható meg.

A dolgozat célja annak az igazolása, hogy szükség van a fegyveres szervek – 
köztük kiemelten a titkosszolgálatok – társadalmi ellenőrzésének rendszeré-
re. Ennek érdekében betekintést enged a civil kontroll fogalmi meghatározá-
sának problémájába, a mögötte húzódó elméleti kérdésekbe és a jelenlegi gya-
korlatban hazai és külföldi példákon keresztül.

MOLNÁR ALBERTINA
SZE DF ÁJK 
Témavezető: Dr. Smuk Péter egyetemi docens 

AZ ÁLLAMFŐI HIVATALOK SZERVEZETÉRŐL

Dolgozatomban a köztársasági elnököket segítő szerveket szeretném bemu-
tatni néhány állam példáján keresztül. Szemléltetem a különböző országok-
ban az államfő jogosítványainak erősségét és a munkájukat támogató hivata-
laik felépítését.

Az általam kiválasztott országok közé tartozik Németország, Franciaor-
szág, Lengyelország, és hazánk. Németország és Franciaország egyaránt 
modellországok, amelyek mintát nyújtottak az 1980-90-es években Kelet- Kö-
zép- Európa rendszerváltó államainak a saját kormányformájuk kialakításá-
ban. Ezek közé a „posztkommunista” államok közé sorolható: Lengyelország 
és Magyarország is.
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Elsőként az államfői hatalmat és a különféle kormányzati formákat mutatom 
be. Ezt követően áttekintem az általam kiválasztott nemzetek alkotmányos 
szabályozását annak érdekében, hogy a később említett államfői hivatalok 
működésének környezetét is bemutassam. Dolgozatom nemzetközi összeha-
sonlító elemzésre vállalkozik, kitekintést tesz más országok köztársasági el-
nökeinek hivatalaira. Ezeket a hivatalokat és szervezetüket a hazai szakiro-
dalom egyelőre még nem mutatta be, így hiánypótlásra is törekszem. Az utol-
só fő részben bemutatom hazánk köztársasági elnöki hivatalának jogi státu-
szát, a Sólyom László alatt működött államfői hivatal apparátusellátottságát. 
Végül történeti-összehasonlító szemlélettel értékelő betekintést nyújtok a je-
lenlegi, a 2010-es változások sodrában átstrukturált köztársasági elnöki szerv-
rendszerbe.

Korántsem egyszerű forrásokat találni a különböző hivatalok felépítésének 
szemléltetéséhez, illetve beszerezni ezeket a közérdekű információkat.

Az elemzett külföldi országokban jelentősen nem tér el a hivatalok felépítése, 
sok esetben fedeztem fel azonos feladatköröket ellátó osztályokat, irodákat.

Feltételeztem, hogy minél nagyobb egy államfő hatalma az adott országban, 
annál nagyobb kiterjedésű hivatal áll a szolgálatára. Erre következtethetünk 
az egyes hivatalok költségvetéseiből is. Franciaország államfői hivatala több 
mint harminc milliárd forintot, a nagyra vágyó lengyel hivatal több mint tíz 
milliárdot, a német majdnem hat és fél milliárdot, a magyar alig két milliárd 
forintot költhet a költségeinek fedezésére.

Az államfők hatalommegosztásban elfoglalt helye és a történelmi tradíciók 
megkívánják, hogy a hivataluk tekintélyét, méltóságát és ezekből fakadó önál-
lóság-igényét a politikai rendszer biztosítsa.

De lege ferenda felvethető kérdés, hogy a köztársasági elnök milyen szinten 
kapjon felhatalmazást a szervezetalakításra. Az alkotmányi szint jó garanci-
át jelenthetne, de a puszta felhatalmazáson túlmenő szabályozás következmé-
nyében sérülne a köztársasági elnök autonómiája. Ezenfelül az alkotmányban 
sem lehet minden egyes részletet szabályozni. Véleményem szerint elegendő, 
ha akár alkotmányi, akár sarkalatos törvényben adott felhatalmazással teret 
adunk számára, hogy a köztársasági elnöki határozatokkal saját hivatala fel-
építését meghatározza.

Témaválasztásomat indokolja, hogy a közelmúltban Európa államfői megle-
pően sokat szerepeltek a médianyilvánosság előtt. A francia elnök konfliktu-
sos politikája, a lengyel államfő tragikus halálesete, a német államfő váratlan 
lemondása, a magyar államfő-váltás körüli viták mind-mind aktuálissá teszik 
a témát a tudományos igényű gondolkodás számára is.



30

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

VÁGI ATTILA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Csink Lóránt adjunktus

A FRANCIA ÁLLAMSZERVEZET KIALAKULÁSÁNAK  
KÖRÜLMÉNYEI

Az V. Francia Köztársaság fönnállásának 52 éve alatt Európa és a világ egyik 
legmeghatározóbb államszervezeti modelljévé vált. Alkotmányjogi okfejtések 
kapcsán gyakran hivatkoznak rá, mint a fél-prezidenciális kormányformával 
rendelkező államok etalonjára. Több kelet-európai állam számára pedig pél-
daként szolgált a de Gaulle által létrehozott 1958-as alaptörvény.

Munkánk célja volt, hogy átfogó képet alkossunk a jelenleg fönnálló francia 
politikai rendszer megszületésének körülményeiről, deklarált elveiről, ren-
delkezéseiről és az ezekből összeálló államhatalmi viszonyokról. Az V. Köz-
társaság államhatalmi viszonyainak komplett megismerése azonban nem le-
hetséges a megelőző rendszerek releváns eseményei és befolyásolási tényezői 
nélkül. Ezért a tanulmány elején részletesen ismertetésre kerülnek az alap-
törvényre hatást gyakorló történelmi és alkotmányjogi előzmények, amelyek 
– mintegy elméleti háttérként determinálták - a később létrejövő V. Köztársa-
ság rendelkezéseit és gyakorlatát.

Az tanulmány érdemi részében az alkotmány és az államhatalmi viszonyok 
ismertetése mellett célunk volt, hogy választ keressünk a köztársaság hajna-
lán megerősödő kritika valóságtartalmára, vagyis kellett-e tartani egy esetle-
ges tekintélyuralmi rendszertől, továbbá miként alakult ki az ennek alapjául 
szolgáló államfői privilégiumok köre. Ezekre a kérdésekre az alkotmány rész-
letes ismertetésén túl, olyan alapvető alkotmányjogi kérdések bizonyításán 
keresztül kaptunk választ, mint a fél-prezidenciális kormányforma bizonyítá-
sa, majd de Gaulle által 1958 és 1969 között az alkotmány gyakorlati alkalma-
zásának kialakításával létrehozott államfői privilégiumok ismertetése, és az 
V. Köztársaság alkotmányos szokásjoga kialakításának elemzése.

Ahhoz, hogy átfogó és pontos képet kapjunk az államfő közhatalmi viszo-
nyokban betöltött helyzetéről, megalkottuk az államfői hatalmi centrum fo-
galmát, amely az alkotmány szövege és a legitimitás mellett a harmadik, első-
sorban gyakorlati eleme, a köztársasági elnök állami intézményrendszerben 
betöltött pozícióját meghatározó tényezőknek.

E kategóriába tartozó államfői jogosítványok, mint az alkotmány elnöki jog-
körökkel összefüggő értelmezésének a joga vagy az alkotmánymódosítás ál-
lamfői népszavazás útján, pedig az alaptörvény tiszteletben tartása fölötti őr-
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ködés és az államhatalmi viszonyokban felmerülő destruktív tényezőket íté-
leteivel kiküszöbölő döntőbírói funkciónál jelentősebb hatalommal ruházták 
föl.

Ez végső soron elvezetett egy a köztársaság keretein belül létrejövő autokrati-
kus hatalomgyakorláshoz. Ez azonban nem egyenlő a szkeptikusok által kifo-
gásolt tekintélyelvű autokratikus állammal. Ugyanis az V. Köztársaság állam-
fője politikai felelősséggel tartozik a nemzeti szuverenitást gyakorló népnek, 
továbbá hatalomgyakorlását korlátozza az alkotmány szövege.
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ALKOTMÁNYJOG III. TAGOZAT

ÁDÁM VIKTOR
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Hallók Tamás tanársegéd

A GYÜLEKEZÉSI JOG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

Úgy vélem, hazánkban a gyülekezési jog talán soha nem kapott nagyobb fi-
gyelmet a közvélemény részéről, mint napjainkban, illetve az ezt megelőző 
néhány évben. A demonstrációk, tüntetések széles közérdeklődésre tartanak 
számot, s a társadalom egyre tágabb körét alkotják azok, akik potenciálisan 
élni is kívánnak gyülekezési jogukkal. Mindezek elsősorban a különböző ak-
tuális politikai-társadalmi körülményekkel magyarázhatóak, de nem elhanya-
golható e kérdésben a média közvéleményre gyakorolt közvetlen hatása sem. 
A társadalom egyes tagjainak gyülekezési joghoz való viszonyát tekintve rövi-
den úgy is fogalmazhatunk, hogy vannak, akik élnek vele, vannak, akik visz-
szaélnek vele, s vannak, akik meglennének nélküle. Abban azonban valószínű-
leg valamennyien egyetértenek – a saját szemszögükből –, hogy ez a kiemelke-
dő jelentőségű alkotmányos jogintézmény „abnormálisan” működik.

A dolgozatomban azt kívántam bemutatni, hogy milyen szabályozásbeli 
problémákat tapasztal(t) a jogalkalmazás hatályos törvényünk egyes terüle-
tein. Kitértem az egyes területek külföldi szabályozására is, mert némelyik-
nek a hazai viszonyokra történő átültetése megfontolásra érdemes lehet. Cé-
lom volt továbbá, hogy összegezzem a felvetett problémákkal kapcsolatos fon-
tosabb szakirodalmi publikációkat, a gyülekezési jog hatályos szabályozásá-
val szemben emelt kritikákat, helyenként nem elkerülve a „de lege ferenda” 
állásfoglalást sem. 

Módszerem a vonatkozó Alkotmánybírósági határozatok áttekintése, a témát 
feldolgozó szerzők publikációinak összegezése, a rendőrség jogalkalmazása 
terén kialakult gyakorlatok, tapasztalatok gyűjtése és mindezek összevetése 
a hatályos törvény rendelkezéseivel. A dolgozat tagolása a problémásnak vélt 
területek széles köre miatt célszerűségi megfontolásból a gyülekezési jogról 
szóló 1989. évi III. törvény felosztását követi. 

Következtetésként azt állapítottam meg, hogy a gyülekezések, demonstrációk 
egyre erőszakosabb, illetve szélsőségesebb irányba elmozduló gyakorlata, to-
vábbá a rendőrségi jogalkalmazás során felmerült kérdések indokolttá teszik 
a jelenlegi szabályozás áttekintését annak érdekében, hogy az lépést tartson a 
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gyülekezési kultúra változásával, alkotmányos keretek közé szorítva azt. En-
nek érdekében szükségesnek tartom a jelenlegi szabályozásnak a dolgozatban 
bemutatott olyan reformját, mely biztosítja, hogy többen „merjenek” élni gyü-
lekezési jogukkal (lásd demonstráció – ellendemonstráció), kevesen próbálja-
nak meg visszaélni vele (garázdaság – köz/magántulajdon rongálás), és keve-
sen legyenek, akik csak a saját jogaik korlátozásával – pl. indokolatlanul hosszú 
időtartamú forgalomkorlátozások és lezárások – azonosítják azt. Szükségesnek 
tartom továbbá a törvény olyan irányú módosítását is, amelyben a bűnmegelő-
zésre hangsúlyt fektetve (konkrétan a tiltó okok között) a jelenleginél markán-
sabban jelenik meg a közrendhez, közbiztonság fenntartásához, mások jogai-
nak, szabadságának védelméhez fűződő érdekek preventív védelme.

DOJCSÁK DALMA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Somody Bernadette adjunktus

ÉGŐ ZÁSZLÓ, REPÜLŐ TOJÁS.  
A SZIMBOLIKUS BESZÉD FOGALMA ÉS KORLÁTAI

A közelmúltban több olyan esemény történt Magyarországon, melyek nyil-
vánvaló kommunikációs tartalommal bírnak, mégis a garázdaság és a sza-
bálysértés voltak a leggyakrabban hangoztatott kifejezések velük kapcsolat-
ban. Politikusokat és felvonulókat dobáltak meg tojással, közszereplők jogsza-
bályban tiltott egyenruhát viseltek nyilvánosan. Magyarországon a szimboli-
kus beszéddel ritkán foglalkozik a szólásszabadság irodalma, az összefoglaló 
művek is érintőlegesen tárgyalják a témát. Dolgozatomban arra vállalkozom, 
hogy definícióját adjam ennek a jelenségnek, majd hazai és nemzetközi példá-
kon keresztül megpróbálom feltérképezni határait. 

A dolgozat túlnyomó többségében az Amerikai Egyesült Államok joggya-
korlatára támaszkodik, hiszen ott jelentős hagyománya és irodalma van a 
szimbolikus beszédnek, a vietnámi háború idejétől egészen napjainkig. Ez 
idő alatt megalkották a Spence és O’Brien teszteket, hogy megállapítható le-
gyen, mely cselekmények vonhatóak a szimbolikus beszéd körébe. Elválasz-
tották egymástól a szimbolikus beszéd két oldalát: a cselekvést magát (action) 
és az az általa közölt véleményt (expression). Vizsgálták továbbá a közlés kül-
világra gyakorolt hatását, elkülönítve a jelentéstartalommal bíró, a hallgató-
ság tudatát befolyásoló hatásokat (meaningeffect) a cselekvés fizikai hatásai-
tól (nonmeaningeffect). 

Magyarországon a 13/2000. és 14/2000. számú alkotmánybírósági határoza-
tok foglalkoztak a szimbolikus beszéddel, a nemzeti jelképek megsértése és 
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az önkényuralmi jelképek használata témájában. A dolgozatban elemzem a 
határozatok érvrendszerét és összehasonlítom azt a szimbolikus beszéd nem-
zetközi elveivel, többek között az Európai Emberi Jogi Bíróság Vajnai kont-
ra Magyarország ügyben hozott ítéletével. Vizsgálom azt is, hogy a történel-
mi helyzet mennyiben befolyásolhatja a véleménynyilvánítás szabadságának 
határait. Feltárom továbbá, hogy a nyilvánvaló és közvetlen veszély és a fog-
va tartott közönség elvei hogyan alkalmazhatóak a szimbolikus beszédre, il-
letve igaz-e rá az az elv, miszerint a közszereplők bírálhatóságának köre szé-
lesebb körű, mint az átlagembereké. Ezeket a tételeket közelmúltbeli magyar 
jogesetekkel illusztrálom. 

dolgozatom konklúziója szerint a szimbolikus beszéd szabályozásakor a jogal-
kotó szerveknek figyelemmel kell lenniük a véleménynyilvánítás összes körül-
ményeire, és nem támaszkodnak kizárólag a véleményt közvetítő cselekmény-
re annak minősítésekor, hiszen a hely, az idő, a jelenlévők és a verbális kommu-
nikáció gyakran legalább olyan fontosak. Ugyanez igaz a jogalkalmazó szervek-
re, ha mérlegelési jogkörrel bírnak egy konkrét eset megítélésekor. Végül hang-
súlyozom a jogon kívüli eszközök használatának fontosságát olyan helyzetekben, 
melyekben az állam a káros véleménynyilvánítások visszaszorítására törekszik.

HAGYMÁSSY MELINDA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Somody Bernadette adjunktus

ÚJ DIMENZIÓK A TUDOMÁNYOS ÉLET SZABADSÁGÁBAN

Kutatásaim során a tudományos élet szabadságából eredő állami kötelezett-
ségek természetét, sajátosságait, az állami szerepvállalás jellegét vizsgáltam, 
elsősorban azzal a céllal, hogy meghatározzam és elemezzem az ún. objektív 
intézményvédelmi aspektust. A témaválasztásom gyakorlati indoka az állami 
támogatásra nagyobb hangsúlyt fektető jogértelmezés és szabályozás elméle-
ti megalapozása volt.  

A dolgozat tartalmi ívét két fő egységben dolgoztam ki, ezek egyikében a tu-
dományos kutatás szabadságának – intézményvédelmi szempontból – rele-
váns komponenseit vizsgálom, míg a másik érdemi részben az emberi jogok 
nemzetközi rendszerében kerül sor az állami kötelezettségek számbavételére. 
A nemzetközi jogi elveket a tudományos élet szabadságának általános elem-
zésén túl a magyar alapjogi rendszerre vetítve is alkalmazom.

Kutatásaim eredményét elsősorban az Alkotmánybíróság, valamint az Embe-
ri Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatának önálló elemzésére, vala-
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mint magyar, illetve külföldi szerzők munkáinak értelmezésére és összeveté-
sére alapozom. 

A tudományos élet szabadságát illetően az alapjog céljára tekintettel olyan jel-
legzetességeket azonosítottam, amelyek az alapjog klasszikus, tisztán kom-
munikációs jogi értelmezésével ellentétben harmadik generációs jogi jellegét 
támasztják alá. Ez a jellemző mindazonáltal nem érinti a tudományos élet sza-
badságának véleményszabadsággal rokon alanyi oldalát, a harmadik generá-
ciós jogi aspektus ugyanis az intézményvédelmi oldalban teljesedik ki. 

A véleménynyilvánítás szabadsága, illetve a tudományos autonómia elemzé-
se során különös figyelemmel voltam a természettudományok és a társada-
lomtudományok közötti eltérésekre, különös tekintettel a jogtudomány speci-
ális helyzetére. Az autonómia alapja a jogtudomány esetében az értékítélet tí-
pusú közlések kizárólagossága, más tudományágakban pedig az állam kom-
petenciahiánya.

A nemzetközi jog emberi jogokkal kapcsolatos elvei között legbehatóbban a 
védelmi (protect) és az ellátási (provide) típusú állami kötelezettségekkel fog-
lalkoztam. A védelmi kötelezettségeket illetően arra a megállapításra jutot-
tam, hogy a tudományos közlés során a kutatói minőség megkövetelhető an-
nak ellenére, hogy a nemzetközi jog forrásai az Alkotmánybírósággal ellentét-
ben ezt explicit módon nem nyilvánítják ki.

Az ellátási feladatok esetében a magyar innovációs törvény bizonyos rendel-
kezéseit diszkriminatívnak találtam, ugyanis a szabályozás ésszerű indok hi-
ányában hátrányosan megkülönbözteti az alapkutatások egyes fajtáit. Ez a 
probléma álláspontom szerint az alapkutatások egységes kezelésével és a pá-
lyázati rendszer diszkriminatív elemének kiiktatásával oldható meg.

KURUNCZI GÁBOR – VARGA ÁDÁM
PPKE JÁK
Témavezető neve: Dr. Hajas Barnabás adjunktus

AZ ETNIKAI NYILVÁNTARTÁSRÓL

dolgozatunkban arra vállalkozunk, hogy az etnikai nyilvántartások körüli 
alapvető kérdéseket járjuk körül, megvizsgáljuk az ebben rejlő lehetőségeket 
és veszélyeket. 

A pályamunka első részében bemutatjuk az etnikai nyilvántartások történe-
ti alapjait, jellegzetes megjelenési formáit, az ezekkel kapcsolatos fontos fogal-
makról részletes képet adunk.
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Központi kérdés az identitásválasztás és az identitásvállalás elhatárolása, hi-
szen véleményünk szerint ennek a két felfogásnak nem megfelelő használa-
ta sok problémát vet fel. Megállapítjuk, hogy az identitásvállalás szabadságát 
mindenki számára biztosítani kell, azonban álláspontunk szerint az identi-
tás szabad megválasztása etnikai kérdésekben objektív körülményekre való 
tekintettel korlátozásra kerülhet. A diszkrimináció kérdésének azért van kü-
lönös jelentősége, mert ezen nyugszik rengeteg, a kisebbségekkel kapcsola-
tos jelenség.

Megfogalmazzuk azokat a problémákat, amelyek felvethetik a nyilvántartás 
kérdését. Így többek között az etnikumok és bűnözés kapcsolatának társada-
lomban való megítélését, a bűnelkövetés okait, és a rendőrség hozzáállását az 
etnikumokhoz. A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos jelentős prob-
lémákra és visszaélésekre, valamint a kisebbségi pályázatokon való részvétel 
objektív feltételeire is rávilágítunk.

Ezt követően elemezzük a nemzetközi, illetve hazai jogszabályokat, továbbá 
külföldi megoldásokat vizsgálunk annak érdekében, hogy a jogállami kere-
tek adta lehetőségeket felmérjük, valamint más országok tapasztalataival szé-
lesítsük látókörünket.

A dolgozat zárásaként kísérletet teszünk annak a kérdésnek a megválaszolá-
sára, hogy szükség van-e Magyarországon bármilyen etnikai nyilvántartásra, 
és amennyiben igen, azt milyen formában lehet megvalósítani, amennyiben 
viszont nem, akkor milyen érvek miatt nem tehető ez meg. Külön vázoljuk fel 
egy esetleges univerzális, és külön több szektorális nyilvántartás megvalósítá-
sának lehetőségét. Megállapítjuk, hogy előbbire nincs valós lehetőség, hiszen 
több ok mellett a célhoz kötöttség próbáját sem állná ki. 

Több szerző véleményét összevetve azonban arra jutunk, hogy egy kisebbsé-
gi választáshoz kötődő objektív alapú regisztráció reális lehetőségként vető-
dik fel, amelyet objektív alapokon, de az identitásvállalás szabadságának fi-
gyelembevételével lehetséges megalkotni, figyelembe véve az esetleges töb-
bes identitást is. Kitértünk arra, hogy ezt csak egy új kisebbségi önkormány-
zati szabályozás esetén tartjuk megvalósíthatónak.

A kisebbségek számára nyújtott támogatásokkal kapcsolatban hasonló követ-
keztetésre jutunk, hiszen indokolt lehet az állam igénye a támogatottak köré-
nek meghatározására, de itt nem feltétlenül tartjuk indokoltnak nyilvántar-
tások bevezetését.

A bűnügyi etnikai nyilvántartásokkal kapcsolatban arra a következtetésre ju-
tunk, hogy mindaddig, amíg Magyarországon nem változik meg gyökere-
sen a közgondolkodás, addig egy ilyen nyilvántartás nem valósítható meg, de 
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egyébként sem feltétlenül indokolt. Azonban az etnikai adatok bizonyos mér-
tékű felhasználását nem szabad kizárni a bűnüldözésből, valamint a tudo-
mány számára is szükséges megadni a legfontosabb adatokat, amelyek segít-
ségével sok problémára megoldást lehetne találni.

MANGA ILDIKÓ
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Papp Imre adjunktus

SZTRÁJKOLNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN…

A Sztrájktörvény a magyar munkajog időtálló, stabil alkotása, melynek rövid, 
elfogadása óta érdemi változtatáson át nem esett szövege történetének jubile-
umához érkezett: 2009-ben volt pontosan húsz éve, hogy az Országgyűlés el-
fogadta a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvényt. Ez a tény, továbbá az elmúlt 
évek nagy tömegeket érintő és számos negatív tapasztalattal szolgáló sztrájk-
jai kellő alapot adnak a visszatekintésre, és időszerűvé teszik a sztrájkjogi sza-
bályozás vizsgálatát.

Ezért választottam dolgozatom témájául a hazai sztrájkszabályozás elsősor-
ban alapjogi szempontú áttekintését, melynek során arra vállalkoztam, hogy 
a leíró jellegű bemutatás mellett a jelenlegi Sztrájktörvény kritikáját nyújtsam, 
és alternatívákat, megoldási lehetőségeket mutassak fel a szabályozásnak 
azon területein, ahol a legtöbb problémával szembesül a gyakorlat a sztrájk-
jog megelevenedése során.

Vizsgálatom során a vonatkozó joganyag mellett a témában született hazai 
szakirodalom megállapításaira, valamint az ombudsmani jelentések, alkot-
mánybírósági- és bírósági határozatok bőséges anyagára támaszkodtam.

Mindezeket egybevetve arra a megállapításra jutottam, hogy a Sztrájktörvény 
több szempontból is megérett a módosításra. Gyakorlati tapasztalatok is azt 
erősítik meg, hogy egy olyan új szabályozásra van szükség, mely a törvény 
egyoldalú szigorítása nélkül teremt optimális, ezért a jelenleginél megnyug-
tatóbb helyzetet a munkáltató, a munkavállalók és a sztrájkkal érintett lakos-
ság számára.

A jogalkotónak az új szabályozás során így mindenképpen nagyobb hang-
súlyt kell fektetnie a felek sztrájk alatti magatartásának szabályozására, a még 
elégséges szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség, feltételrendszer 
és szolgáltatói kör definiálására, továbbá tisztáznia kell a sztrájkkal kapcsola-
tos alapvető fogalmakat és az államigazgatási szervek dolgozóinak sztrájkjo-
gával összefüggésben felmerült aggályokat is.
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Ezek újragondolása, valamint a jelenlegi szabályozás hibáinak kiküszöbölése 
még várat magára. A lehetőség azonban nyitva áll a feladat megvalósítására, 
és ebben szeretnék segíteni dolgozatom megállapításaival, következtetéseivel.

PÁSZTOR EMESE JÚLIA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Somody Bernadette adjunktus

HATÁRVILLONGÁSOK A MAGÁNSZFÉRA MEZSGYÉJÉN –  
AVAGY A TÁVOLTARTÁS INTÉZMÉNYÉNEK ALAPJOGI KÉRDÉSEI

Kutatásom tárgyát a távoltartás intézménye által felvetett alapjogi problémák 
áttekintése, tágabban a család alapjogi viszonyrendszereinek feltérképezése 
képezte. A távoltartás jogi szabályozásának vizsgálata kapcsán egyúttal a leg-
több olyan alapjogi dilemma is áttekinthető, melyet az állam magánszférá-
ba való beavatkozása felvet. Vizsgálatomban azon kérdés megoldásához igye-
keztem közelebb kerülni, hol húzódik az a pontos alkotmányos határ, amed-
dig az állami beavatkozásnak családon belüli konfliktus esetén tere lehet.

A kialakult helyzet megismerését elősegítve, elsőként a távoltartás hatályos 
jogi szabályozásával foglalkozom. Ehelyütt ismertetésre kerül a vonatkozó 
joganyag két fő pillére: a büntetőeljárási törvény, amelyben a távoltartás, mint 
kényszerintézkedés szerepel, valamint a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról szóló törvény, amely az erőszak megelőzését cél-
zó ideiglenes megelőző és megelőző távoltartást tárgyalja. A jogalkotó szán-
déka egy olyan komplex rendszer létrehozatalára irányult, amely több jogág 
együttműködése által nyújt segítséget a családon belüli erőszak problémáinak 
kezelésében, azonban ennek megvalósítása nem hibák nélkül történt. A tá-
voltartás bevezetésének mérföldkő-jellegét hangsúlyozva utalok azokra a hiá-
nyosságokra, melyek visszás helyzetek okai lehetnek a gyakorlatban.

dolgozatom leghangsúlyosabb fejezetében az érintettek alapjogi konfliktusa-
it tekintem át. Az állam magánszférába való beavatkozásának, valamint az 
intézményvédelem alkotmányelméleti alapjainak tárgyalása után az érintett 
családtagok alapjogi pozícióit tárom fel. A kutatás szemléletmódja eltér a ha-
gyományos megközelítéstől annyiban, amennyiben a családon belüli konflik-
tusok értékelését a klasszikus alapjogi pólus-megközelítésen túl új szempont-
tal egészíti ki. Ez a szempont annak észlelését jelenti, hogy minden családjogi 
érintettségű szituációban a kiegyensúlyozott családi élet minden szereplő kö-
zös érdeke. Így a valódi érdekellentét hiánya az, amely más szemléletet, más 
eszközöket követel a család belső viszonyaiba történő beavatkozás során, mint 
amilyenekre egyéb területek esetében szükség van.
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Vizsgálódásomban mindamellett statisztikai adatokra, a családon belüli erő-
szak társadalmi sajátosságaira, valamint a távoltartás külföldi és eddigi hazai 
tanulságaira is alapozva igyekszem igazolni: a hozzátartozó és az erőszak fo-
galmainak nem megfelelő definiálása oda vezet, hogy a szabályozás a jogal-
kotó eredeti szándéka szerinti rendeltetését jelen formájában nem képes be-
tölteni. Célom annak alátámasztása, hogy az állami beavatkozás csak odáig 
terjedhet, ameddig feltétlenül szükséges, azonban ez nem csak lehetőség, ha-
nem kötelesség is, különben olyan személyek maradnak ki a jogvédelem kere-
tei alól, akik valóban rászorulnak.

PETHŐ BALÁZS
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Petrétei József egyetemi tanár – Dr. Tilk Péter egyetemi docens

A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS  
PROBLÉMÁK A GYAKORLAT TÜKRÉBEN

A dolgozatban egy rövid történelmi és nemzetközi kitekintést követően a gyü-
lekezéshez való jog értelmezésével és gyakorlásával foglalkozom, – esetenként 
rávilágítva annak alapvető rendőri aspektusaira is – melynek során figyelmet 
fordítok az alapjoggal kapcsolatos kritikai észrevételek megfogalmazására.

A vizsgálata tárgya az alapjogok köréből egy olyan részterület, amely ugyan 
a kötelező tananyag részét képezi, de ezzel együtt a felvázolt problémakörök 
gyakorlati perspektívából történő, komplex bemutatásával a gyülekezési jog 
megítélését új megvilágításba helyezi.

Meglátásom szerint a hatályos jogszabály csak részben valósította meg a szabá-
lyozás elé kitűzött célokat. A gyülekezési törvény elsősorban a gyülekezési jog 
gyakorlása előtt álló korlátokat rögzít az „amit törvény nem tilt, azt szabad” el-
vének szem előtt tartásával. A jogszabály kis terjedelmű, alapvető szabályozást 
jelent, a gyakorlati jogalkalmazás során olyan bizonytalanságokat eredményez-
het, amely a jogállami jogbiztonság követelményeinek nem felel meg.

A gyülekezési törvényt jelen formájában alkalmatlannak tartom ezen alapjog 
szabályozására, mely nem biztosítja kellően annak érvényesülést, mindemel-
lett – amelyet legalább annyira fontosnak tartok – nem alkalmas a joggal való 
visszaélések megakadályozására, a „jogtechnikai kísérletek” kizárására. Túl-
ságosan széles körben merül fel a mérlegelés lehetősége a gyülekezők, a rend-
őrség, valamit a bíróságok szintjén. A törvény idejétmúlt, hézagos, nem kö-
vette a közterületen megnyilvánuló kollektív véleménynyilvánítás formáinak 
az elmúlt évtizedbeni gazdagodását, fontos kiegészítő szabályok hiányoznak.
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A dolgozatban javaslatok kerülnek körvonalazásra, melyek megfogalmazásra 
a személyes tapasztalatok indítanak. A javaslatok a törvény hatályának módo-
sítására, a tiltási okokra, a bejelentések időpontjaival, a kiegészítő részletsza-
bályokkal, illetőleg rendezvények formáival, megtartási módjaival összefüg-
gésben kerülnek kifejtésre. A problémák megoldására, a joghézagok kitöltésé-
re, a kiskapuk bezárására a nemzetközi szabályok is iránymutatásul szolgál-
hatnak: ezekre több helyen utalásokat tartalmaz a dolgozat. A forrásanyagra 
és a megélt szituációkra alapozva a saját álláspont ismertetésén túl más szer-
zők kijelentéseink továbbfejlesztésére is megfogalmazok véleményt.

A dilemmák megoldására számtalan javaslat született már, de a szabályozás 
megnyugtató megoldására a törvényalkotónak kell választ adnia. Fontos ki-
emelni, hogy a gyülekezési törvény módosításával kapcsolatban a dolgozat-
ban megfogalmazott javaslatoknak nem célja a gyülekezési jog gyakorlásának 
szigorítása. Célja azonban az eljárási szabályok egyértelművé tétele, pontosí-
tása és a jogalkalmazás megkönnyítése azon a szempontok alapján, amelyek 
felvetették a gyülekezési törvény módosításának igényét.

POHUBI MÁTÉ
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

A TULAJDONJOG, MINT ALKOTMÁNYOS JOG  
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

Kutatásom és ezáltal dolgozatom célja, hogy bemutassa a tulajdonhoz való jo-
got, mint önálló alapjogot elkülönítve a polgári jogi tulajdon felfogástól. A téma 
jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Alkotmánybíróság jog-
fejlesztő tevékenységének eredményeként formálódott kiérlelt jogintézménnyé. 
A kutatás során igyekeztem a témához kapcsolódó szakirodalmat széles körben 
áttekinteni és elemezni. Részben tanulmányokra támaszkodtam, melyek több 
perspektívából közelítették meg a téma egy-egy részterületét. Ezen felül alkot-
mányértelmezéseket és szakkönyveket is feldolgoztam, amelyek – többségük-
ben - nem egy specifikus részterületet fejtettek ki, hanem egészében adtak ké-
pet a tulajdonhoz való jogról. Mindezek meghatározóak voltak a dolgozat szer-
kezeti egységeinek és gondolati vázának elkészítésénél. A szakirodalom mel-
lett nagy hangsúlyt fektettem az Alkotmánybíróság kapcsolódó határozatainak 
elemzésére, melyeket saját magam válogattam össze, és csoportosítottam azért, 
hogy megfelelő képet kaphassunk a testület jogfejlesztő-értelmező tevékenysé-
géről és lássuk a jogintézmény érvényesülését a gyakorlatban. Ez a rész a dolgo-
zat egyik legegyedibb pontja, tekintettel arra, hogy a szakirodalomban feldol-
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gozottnál jóval több határozat elemzésén keresztül mutattam be a konkrét gya-
korlatot. Idegen nyelvű források felhasználásával – szintén saját ötlettől vezér-
elve – eltérő kultúrájú államok alkotmányainak tulajdoni szabályozását mutat-
tam be, ami jól példázta azt, hogy e téma nemzetközi szinten is jelentős, és ami 
még meglepőbb, az eltérő kultúrák ellenére a szabályozás garanciái és szöve-
gezése is nagyon hasonló. Annak érdekében, hogy a témáról teljes képet kap-
junk, feldolgoztam az Európai emberi jogi egyezmény vonatkozó cikkelyét, és 
ehhez kapcsolódva külföldi jogeseteket, amiből kiderült, hogy a magyar szabá-
lyozás megfelel a nemzetközi tendenciáknak. A források között internetes for-
rásokat is felhasználtam. A dolgozatban arra törekedtem, hogy a történeti előz-
mények bemutatásával, és az alapjogok általános szabályozásának megismerte-
tésével megfelelő keretet adjak a kifejtendő témának. A tulajdonhoz való jog fo-
galmának kibontásánál főleg alkotmányértelmezéseket használtam, melyek se-
gítségével – bízom benne – egy részletes és igényes kifejtést sikerült készíteni. 
Nagy hangsúlyt fektettem a polgári jogi fogalomtól való elhatárolásra. Itt a leg-
alapvetőbb különbségtételtől (szabályozási szintjük eltérése) a legspecifikusabb 
felé haladtam. A dolgozat eredményének tekintem a feldolgozott alkotmány-
bírósági határozatokat, melyek igazolásai voltak az általam lefektetett tézisek-
nek. Itt egy csoportosítást alkalmaztam, amely a jobb átláthatóság érdekében és 
a tulajdonhoz való jog tartalmának specifikumai szerint tagolódott. A tulajdon-
hoz való jog korlátozásához kapcsolódó szakirodalom áttekintése után egy jól 
átlátható és tudományosan alátámasztott korlátozási csoportosítást alkalmaz-
tam. Végezetül a nemzetközi kitekintés eredményeként, lezárásaként a dolgo-
zatban nemzetközi dokumentumok és külföldi alkotmányok segítségével a ma-
gyar szabályozás értékállóságát és nemzetközi színvonalát emeltem ki.

RÁTH OLIVÉR – VARGA ÁDÁM
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Hajas Barnabás adjunktus

AZ INFORMÁCIÓS KÁRPÓTLÁS AKADÁLYAI

dolgozatunkban az információs kárpótlás megoldandó kérdéseire keresünk 
válaszokat, mindezt oly módon, hogy a hátráltató akadályokat helyezzük a 
középpontba. Feltárjuk a problémák mögött húzódó érdekeket, megvizsgál-
juk az érintettek jogait, ezeket szembe állítjuk egymással annak érdekében, 
hogy megfelelő megoldásra jussunk. 

A pályamunka első részében megvizsgáljuk a múlttal való szembenézés szüksé-
gességének kérdését, valamint összegyűjtjük és elemezzük azokat az alapvető fo-
galmakat, amelyek nem egységes értelmezése komoly félreértésekhez vezethet.
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dolgozatunk központi eleme az információs kárpótlást akadályozó problé-
mák feltárása. Az időtényező különös jelentősége abban rejlik, hogy húsz év 
telt el a rendszerváltás óta, így kérdéses, hogy ennyi idő után milyen lehetősé-
gek vannak a jogalkotó kezében, valamint az, hogy milyen eredménnyel jár-
hat bármilyen jogalkotási próbálkozás. Az iratok hitelességének kérdése meg-
kerülhetetlen, hiszen temérdek iratot semmisítettek meg a rendszerváltás for-
gatagában, miközben több kétes hitelességű ügynöklista is előkerült az évek 
során. Fontos probléma az érdekek összeütközése. Ez erős politológiai színe-
zetet is ad a témának, de kár lenne tagadni, hogy a megfelelő színvonalú tör-
vényi szabályozás késlekedésének egyik legfőbb oka a mai napig a különböző 
érdekek összeütközése. Végül azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy ki számít 
ügynöknek, hiszen ennek a problémának a tisztázása nélkül azt sem tudjuk 
eldönteni, hogy kik azok a személyek, akik az áldozatokkal szemben állnak.

Kimerítően vizsgáljuk a magyar jogi szabályozást, ezen belül pedig részlete-
sen elemezzük azt az utat, ami a hatályos szabályozás kialakulásához veze-
tett. Mindezt azzal a céllal tesszük, hogy kiderüljön milyen érdekek befolyá-
solták a jogszabályok megalkotását.

Vizsgáljuk a hasonló történelmi helyzetben lévő államok szabályozásait, hiszen 
ezek temérdek tanulsággal szolgálhatnak a magyarországi jogalkotók számára is.

Kutatásaink eredményeit a VI. fejezetben összegezzük, ahol az előző részek 
tanulságaira építve – egyben összevetve a különböző oldalon álló érdekeltek 
jogait – megoldási javaslatokat kínálunk, hogy ezáltal elősegítsük egy jobban 
és ésszerűbben működő információs kárpótlás megvalósulását. Ennek kereté-
ben felhívjuk a figyelmet a 2003. évi III. törvény hiányosságaira, mint példá-
ul a nyilvánosságra hozatal tisztázatlan kérdésére, a személyi kör pontosításá-
nak jelentőségére és megoldási lehetőségére, valamint a tájékoztatási és meg-
ismerési jog elválasztásának szükségességére. Megvizsgáljuk a kutathatóság 
német mintára történő célhoz kötöttségének alkotmányos korlátait, továbbá 
bemutatjuk az irat megsemmisítések kutatásra gyakorolt hatásait. A jövőre te-
kintettel értelmezzük a lusztráció lehetséges szerepét.

SZILI-KIS ÁDÁM 
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – Dr. Szente Zoltán egyetemi docens

JOGALKOTÁS ELMULASZTVA, AVAGY A MULASZTÁSOS  
ALKOTMÁNYSÉRTÉS PROBLÉMAKÖRE

A mulasztásos alkotmánysértés az Alkotmánybíróság egyik viszonylag gyak-
ran gyakorolt hatásköre, de a jogtudomány ennek ellenére soha nem fordított 
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rá kellő figyelmet. A rendszerváltástól eltelt időszak alatt mindössze egyetlen 
jogász foglalkozott a kérdéssel, amely számomra okot adott arra, hogy mé-
lyebben dolgozzam fel a hatáskör egészét. Ezen kívül felmerült bennem a kér-
dés, hogy hogyan képes érvényt szerezni akaratának az Alkotmánybíróság 
úgy, hogy eszközei nem minden esetben szorítják rá a jogalkotást feladata el-
végzésére. E problémával kapcsolatban jutottam el a mulasztásos alkotmány-
sértéshez, mely talán a legkevésbé kikényszeríthető hatásköre az Alkotmány-
bíróságnak.

A kutatás folyamán olyan alapvető kérdések merültek fel bennem, mint hogy 
honnan származik a mulasztásos alkotmánysértés, milyen eszközei vannak 
az Alkotmánybíróságnak döntései kikényszerítésére, hogyan definiálható 
egyáltalán a mulasztásos alkotmánysértés, milyen jogállami lehetőségek van-
nak a hatáskör erejének növelésére, illetve hogy létezik-e még a jogalap, amely 
életre hívta a mulasztásos alkotmánysértést.

Ezen kérdések megválaszolása érdekében először két aspektusból elemzem 
az Alkotmánybíróság jogállami szerepét. Az érthetőség elősegítése érdeké-
ben felépítem (és a fejezet zárásaként egy sematikus ábrában áttekinthető-
vé teszem) azt az eszközrendszert, mellyel a taláros testület rendelkezik an-
nak érdekében, hogy döntéseit érvényre juttassa. Az alapvetést követően ráté-
rek a mulasztásos alkotmánysértés fogalmi elemeinek boncolgatására, mely-
nek eredményeképp kialakítom azt a saját fogalmat, mely véleményem sze-
rint egészben lefedi annak lényegét. A mulasztásos alkotmánysértés hatása-
inak elemzése vezet tovább a megoldási javaslatokig, melyek a dolgozat esz-
szenciáját adják.

A megoldásként felvillantott lehetőségek azon megfontolás köré épülnek, mi 
szerint a mulasztásos alkotmánysértést át kell alakítani, formálni a jelen köz-
jogi szituációnak megfelelően, hogy hatékony jogintézményként funkcionál-
jon. A javaslatok tárgyalása során igyekeztem figyelemmel lenni az alkotmá-
nyos alapelvekre, az alkotmánybírósági gyakorlatra és az államszervezet fel-
építésének sarkalatos szabályaira, így kialakítva két elkülönülő irányvonalat.

A dolgozat tehát ab ovo gemini jut el a mulasztásos alkotmánysértés mai és jö-
vőbeli szerepéig. Azonban úgy vélem, hogy a kutatásnak itt nem szabad meg-
állnia, sőt: a későbbiekre tekintettel egy olyan alapot teremt, melyből kiindul-
va könnyebben elemezhető az Alkotmánybíróság eszközrendszere, az alkal-
mazható, természetesen jogállami eszközök szélesítésének vagy éppen szűkí-
tésének lehetősége és elvi irányvonalai.
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ALKOTMÁNYJOG IV. TAGOZAT

ANTALI DÁNIEL GÁBOR
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Trócsányi László egyetemi tanár – Dr. Majsa Dóra óraadó

A KÉK BOLYGÓ KINCSE. A VÍZHEZ VALÓ JOG SZABÁLYOZÁSA 
NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI SZINTEN

Kialakulóban van az emberi jogok újabb eleme, amely önállósul, kiszakad az 
élethez és emberi méltósághoz való jogból, az egészséghez való jogból, vala-
mint a környezethez való jogból. A nemzetközi dokumentumok egyelőre nem 
foglaltak egyértelműen állást abban, hogy ez az új, vegyes jellegű jog önál-
ló jog-e vagy derivátum. A vízhez való jog vegyes jellege abban határozha-
tó meg, hogy bizonyos szempontból az alanyi jogi jelleg erősebb (élet alapve-
tő feltétele – élethez való jog előfeltétele), másfelől viszont az intézményvédel-
mi oldala (vízszolgáltatás megszervezése, csatornázás, fenntartás, árazás stb.) 
a hangsúlyosabb. Utóbbi megközelítésből a szociális jogok sajátját viseli ma-
gán, miszerint a két oldal szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Vitatott tehát önálló emberi jogi jellege. Az azonban vitathatatlan, hogy az 
élethez és emberi méltósághoz való jog minimális tartalmi elemeként elisme-
rik, továbbá felismerték a társadalmi – gazdasági egyenlőtlenségek kialaku-
lásában játszott szerepét.

Ezen jog lényegének meghatározása során a nemzetközi egyezményektől a 
nemzeti jogalkotásig kívánom vizsgálni e jog szabályozásának módjait és an-
nak genezisét.

DECSI TAMÁS VILMOS
PPKE JÁK 
Témavezető:  Dr. Schanda Balázs egyetemi docens – Dr. Koltay András adjunktus

A TILTOTT ÖNKÉNYURALMI JELKÉPEK KORLÁTOZÁSA  
ÉS A MODERN DEMOKRÁCIA

A sokszínűség és a szabad véleménynyilvánítás joga a modern demokrácia 
egyik alapkövének tekinthető, azonban előfordul, hogy a szabadság gyakor-
lása mások jogainak sérelmével jár, így korlátozni kell. A tiltott önkényural-
mi jelképek tényállása több pusztán egy szakasznál. Megléte vagy hiánya a 
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büntetőjog területén, a társadalom stabilitásának és gondolkodásmódjának 
egyik mércéjeként tekinthető, ugyanis minél stabilabb egy demokrácia, annál 
nagyobb teret lehet engedni a különböző véleményeknek. Azonban valaki-
nek, vagy valaminek a stabilitás mércéjét is meg kell határozni, valamint véle-
ményt kell formálnia a korlátozás nagyságáról és szükségességéről, ehhez pe-
dig a döntéshozó legitimációja elengedhetetlen. 

 A tiltott önkényuralmi jelképekre vonatkozó magyar szabályozás alkalmazá-
sa esetenként már a kezdetekben is nehézkesnek bizonyult, így önmagában is 
változtatásra szorult. A kérdéskört tekintve az idő múlását csak, mint egy fo-
lyamatosan változó tényezőt lehet figyelembe venni, a hazai jogrendszer vi-
szont nem reagált megfelelően a társadalmi változásokra és az idő múlására, 
így ez egyre súlyosbodó nehézségeket eredményezett.

A problémakört tovább bővíti, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
gyakorlata láthatóan nincs összhangban a hazai döntésekkel beleértve a rá 
vonatkozó alkotmánybírósági határozatot is. Ennek oka, hogy míg a magyar 
szabályozás a múlt fényében ítéli meg a korlátozás szükségességét, addig a 
strasbourgi testület a jövőre utaló tendenciák alapján foglal állást a kérdéskör-
ben. Utóbbi döntései azonban közvetlenül nem eredményezik a sérelmezett 
szabályozás megváltoztatását, így annak változatlansága esetén folyamatos 
ütközésekre lehet számítani a jövőbeni ügyek tekintetében. 

A kérdés gyakorlati jelentősége miatt a dolgozat azonnali megoldási javaslato-
kat kínál a problémára az egyes verzióknál pro és kontra érveket felsorakoz-
tatva, a hazai pertörténetet, az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát 
és a nemzetközi szabályozási modelleket is figyelembe véve. Ezekből követ-
kezően mindenképpen szükséges egy új szakasz megalkotása, mert a jelenle-
gi addig nem tudja betölteni funkcióját, ameddig nem igazodik megfelelően a 
társadalmi igényekhez.

KOLOZSI ALEXANDRA KRISZTINA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Hajas Barnabás adjunktus

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG EGYES ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI  
KÉRDÉSEIRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NŐI KVÓTÁRA

Ez a dolgozat egy igazán figyelemfelkeltő kérdést jár körül, méghozzá a női 
kvótát, hiszen legalább annyian, ha nem többen ellenzik, mint ahányan támo-
gatják. Ennek ellenére megfigyelhetjük, hogy egyre több országban alkalmaz-
zák a kvótákat és hazánkban is volt erre egy próbálkozás a 2007-es Magyar Bá-
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lint és Sándor Klára által benyújtott törvényjavaslat keretén belül. Bár a tör-
vényjavaslatot akkor elutasították, Magyarországon újra és újra feltűnik mind 
a kvótának, mind pedig a nők politikai alulreprezentáltságának kérdése. Ezt 
bizonyítja az is, hogy népszavazási kezdeményezést nyújtottak be az OVB elé, 
amelyet 2010 júliusában el is fogadott. Ha sikerül megszerezni a szükséges 
aláírásokat, népszavazást fognak kiírni a kérdésről, amely reményeim szerint 
átfogó képet fog adni arról, hogy a társadalom miként viszonyul a kvótákhoz, 
illetve azok törvényi szabályozásához.

A dolgozat célja egyrészt, hogy a kvótákat, mint pozitív diszkriminációs in-
tézkedéseket ismertesse, ennek megfelelően az esélyegyenlőség, a diszkrimi-
náció és a pozitív diszkrimináció elméleti és gyakorlati bemutatására is sor 
kerül, másrészt az is, hogy egy olyan nemzetközi kitekintést adjon, amiből 
láthatóvá válik az európai országok viszonya a kvótákat illetően. Kutatása-
im során rengeteg magyar, illetve külföldi irodalmat tanulmányoztam, sta-
tisztikai adatokat vizsgáltam meg, konferenciákat látogattam, illetve jogese-
teket böngésztem.

A kvóták esetében nem tekinthetünk el annak társadalmi megítélésétől sem, 
így a dolgozatban nagy hangsúlyt fektetek annak bemutatására, melyet a kvó-
ták mellett, illetve ellene felhozott érvekkel színesítek.

A társadalmi megítélés és megosztottság ellenére megfigyelhetjük, hogy a 
kvóták egyre népszerűbbek a politikai életben is. 1995-ben még „csak” 36 or-
szágban alkalmaztak valamilyen kvótát, 2007-re azonban ez a szám 158-ra 
nőtt. A dolgozatban három olyan ország részletesen is bemutatásra kerül, ahol 
kvótát alkalmaznak, itt külföldi forrásokból, statisztikai adatokból építkez-
tem. Ebben a részben láthatjuk azt is, hogy a különböző szabályozások, így a 
törvényi, az alkotmányos és a pártok által szabályozott kvóták milyen hatás-
sal vannak a nők arányára a politikában.

A magyar „kvótatörvény” ismertetése előtt, bemutatom a magyar nők helyze-
tét a Parlamentben, a pártok véleményét a női kérdéseket illetően, valamint a 
2006-os választások programjait és eredményeit, azért, hogy átfogó képet kap-
junk arról, hogy a törvényjavaslat milyen körülmények között született. Emel-
lett a 2010-es választások is ismertetésre kerülnek.

A dolgozatban a törvényjavaslat elutasításának okainak kutatása mellett a 
probléma megoldására de lege ferenda javaslatokat is ismertetek.
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LAJOS ANGÉLA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Téglási András tanársegéd

AZ EMBER TESTALKOTÓ ELEMEI FELETTI RENDELKEZÉS  
KÉRDÉSEI ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA

A dolgozat témája amint azt a cím is mutatja a testalkotó elemekkel foglal-
kozik, pontosabban a bioetika témakörén belül a szervek, szövetek és sejtek 
adományozásával, letétbe helyezésével, illetve az azok feletti rendelkezés jogi 
szabályozásáról szól. Pontosabban meghatározva a dolgozatban a szerv- és 
szövetátültetések, valamint a reprodukciós eljárások kerülnek szóba, azon-
ban az egyes klinikai kutatásokra, a klónozásra, a sejtek témakörében az 
őssejtkutatásra nem tér ki. 

A dokumentum célja, hogy bemutassa azt, hogy a jog nem igazán tud lépést 
tartani az orvostudomány és technológia fejlődésével. Arra próbál rávilágí-
tani, hogy ezeknek a  fejlődésével mennyi lehetőség nyílik az emberek életé-
nek a megmentésére, létrehozására. Kérdésként vetődhet fel bennünk, hogy 
hol rejtőzik az a határ, amelyen túl már korlátozni kellene a jognak a tudo-
mány fejlődését. Az alkotmány egyrészt védi az embereket, másrészt viszont 
támogatja a tudomány fejlődését.  Azt beláthatjuk, hogy az orvosi beavatko-
zások lehetősége egyre bővül, ami nem feltétlenül probléma, viszont egy bi-
zonyos ponton meg kell szabni a határt, ha azt az emberek életének védelme 
indokoltá teszi. Az egyes országok vélekedése ezekről az eljárásokról, illetve 
az eljárások kapcsán felmerült kérdésekre adott válaszok nincsenek egysége-
sen megfogalmazva, nincs egységesen elfogadott megoldás, és szabályozás.  
A dolgozat megpróbálta felvázolni, hogy az egyes megoldási javaslatoknak 
melyek az előnyei és hátrányai, valamint azt is, hogy miért olyan nehéz ítél-
kezni ezekben a kérdésekben, miért lehetséges az, hogy még a több ponton 
különböző vélemények is elfogadhatóaknak tűnnek bizonyos mértékig, azon-
ban viták gerjesztői is lehetnek. A témakörön belül több felmerült eset is mu-
tatja, hogy mennyire nehéz dolguk van azoknak, akik az egyes ügyekben 
döntenek, mert az emberi jogok rangsorolására kényszerülnek. Például vá-
randós, de agyhalott nők esetében a gyermek élethez való joga áll szemben az 
anya kegyeleti jogával, illetve emberi méltóságával.

A szabályozás tehát nehéz, azonban annál érdekesebbé és izgalmasabbá te-
szi ezt a témát.
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NASZLADI GEORGINA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Petrétei József egyetemi tanár – Dr. Zeller Judit adjunktus

A MENEKÜLT GYERMEKEK ALAPJOGI HELYZETE  
MAGYARORSZÁGON

A dolgozat célja, hogy áttekintést adjon a Magyarországon tartózkodó mene-
kült gyermekek alapjogi helyzetéről.

Ennek során vizsgálja, hogy a nemzetközi, illetve hazai joganyagból mely ren-
delkezéseknek van különös jelentőségük a menekült gyermekekkel kapcsolat-
ban. Alapjogi szempontból elemzi a menekült gyermekek esetében fennálló 
kettős jogi státust, jelesül, hogy nem csupán menekültek, hanem gyermekek is, 
hangsúlyozva azokat az alapjogokat, amelyek érvényesülése esetükben különös 
védelmet követel meg a jogalkalmazóktól. Értékeli, hogy a felállított követelmé-
nyekkel mennyiben van összhangban a hazai joggyakorlat, milyen anomáliák 
fedezhetőek fel a menekültügyi eljárásban, továbbá a menedéket kérő, illetve a 
már menekült státust „élvező” gyermekek alapjogai miként érvényesülnek.

A dolgozat arra törekszik, hogy a jogi háttér ismertetése után az elméleti kér-
déseket röviden összefoglalja, majd a hazai joggyakorlat vizsgálatával felhív-
ja a figyelmet a menekült gyermekek alapjogainak érvényesülési lehetőségei-
re. A dolgozat fő célkitűzése, a vizsgált csoport alapjogi helyzetének ismerte-
tésén túl, olyan de lege ferenda javaslatok megfogalmazása, amelyek a jogal-
kotó és a jogalkalmazó számára hasznosíthatóak lehetnek.

A dolgozat téziseiben a szerző megfogalmazza a menekült gyermekekre vonat-
kozó külön jogszabály(ok) megalkotásának szükségességét. Elismeri a gyermeki 
státus primátusát a menedékjogi jogállással szemben. Bírálja az Országgyűlés ál-
tal elfogadott migrációs törvénymódosítás eredményeként megvalósuló őrizet le-
hetőségét, és javasolja annak mielőbbi megszüntetését. Garanciális szempontból 
szükségesnek tartja, hogy a jogalkotó a kísérő nélküli kiskorúak mellett a kísérő-
vel érkező menekült gyermekek esetében is lehetővé tegye a menekültügyi eljárás 
soron kívüli lefolytatását, és ezt mindkét esetben rövidebb határidők megállapítá-
sával biztosítsa. Fontosnak tartja, hogy a menekült gyermekek életkorának meg-
állapítására irányuló vizsgálatot olyan szempontrendszer alkalmazásával végez-
zék, amelynek során a kiskorú pszichikai tulajdonságait is figyelembe veszik. Ja-
vasolja, hogy a jogalkotó a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonát a Gyvt. keretein be-
lül minősítse olyan szakellátást biztosító, sui generis gyermekvédelmi intézmény-
nyé, amely a jövőben is képes a kísérő nélkül érkező menekült gyermekek befoga-
dására és ellátására, hozzájárulva alapjogaik érvényesüléséhez. Szükségtelennek 
és alapjog korlátozónak tartja a migrációs törvénymódosításnak a kísérővel érke-
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ző menekült gyermekekkel kapcsolatos változtatását, jelesül, hogy a jövőben nem 
minősülnek automatikusan különleges bánásmódot igénylő személyeknek, s így 
a repülőtéri eljárás esetükben is lefolytatható. A Debreceni Befogadó Állomáson 
élő, megnövekedett létszámú menekült gyermekekre vonatkozóan szükségesnek 
tartja egy újabb országgyűlési biztos által végzett vizsgálat lefolytatását. Végeze-
tül javasolja, hogy a menekült családok a menekültügyi eljárás, illetve az azt köve-
tő elő-integráció során adott szálláshelyen kerüljenek elhelyezésre.

OZSÁNNA RAMÓNA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Téglási András tanársegéd

A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ALKOTMÁNYJOGI ÉS 
POLGÁRI JOGI ASPEKTUSAI

Dolgozatomban a bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint a vele összefüggő élet-
társi kapcsolat problémakörére tértem ki. Legfőbb célnak az Alkotmány ren-
delkezéseivel való összevetését tűztem ki, azonbelül is a házasság és a család 
mindenekfeletti védelmének az elavultságára akartam felhívni a figyelmet, hi-
szen a mai társadalomban a házasságon kívüli együttélési formák népszerűsége 
figyelhető meg. Az emberi méltósághoz való jogot is kiterjesztettem a bejegyzett 
élettársi kapcsolatokra, és megállapítottam, hogy a homoszexualitás ténye nem ké-
pezhet semmiféle megkülönböztetést. Ennek ellenére az Alkotmány 15. §-a alkot-
mányos különbségtételt tesz az azonos nemű és a különböző nemű párok között. 
Az azonos neműek párkapcsolata az emberi méltósághoz való jogból, és az abból 
származtatott önrendelkezési jogból vezethető le, de számos eltérés mutatható ki 
a házasság és az azonos neműek közössége között. Az egyik ilyen a gyermeknem-
zésre való képtelenség, a másik pedig az intézményesített kapcsolat lehetősége. 

A második fejezetben a téma nemzetközi helyzetét vázoltam, különböző, a dol-
gozatom szempontjából lényeges országok szabályozását tekintettem át a be-
jegyzett élettársi és az élettársi kapcsolat rendezését illetően. A magyar alkot-
mány mellett számos másik alkotmány is a házasság védelmével kívánja biz-
tosítani a családok fennmaradását. Az Európai Unió szabályozása eddig nem 
nagyon terjedt ki erre a problémakörre, inkább a tagállamokra bízta a helyzet 
rendezését. Éppen ezért országonként eltérő megoldások alakultak ki a bejegy-
zett élettársi kapcsolat elismerésére. Jelentősebb figyelmet az azonos neműekre 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a strasbourgi bíróság fordított annak 
ellenére, hogy a szabályozás csekély és meglehetősen általánosnak mondható. 

A dolgozat utolsó részében az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kap-
csolat magyarországi szabályozását foglaltam össze a Ptk. rendelkezései szerint.
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PAPP OLGA KATALIN
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Balogh Judit egyetemi docens

„ÉN IS SZERETNÉK ÚGY ÉLNI, MINT BÁRKI MÁS!” – AVAGY A 
KÖZSZEREPLŐK MAGÁNSZFÉRA-VÉDELMÉNEK  

ALKOTMÁNYOS KÉRDÉSEI

„Én is szeretnék úgy élni, mint bárki más!” – sóhajt fel egy közszereplő a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányát lapozgatva, és közben arra gondol, hogy őt 
az abban foglalt alapjogok nem egészen úgy illetik meg, mint a többi embert. 
Úgy érzi, hogy a jó hírnév és a személyes adatok megsértése terén többet kell 
eltűrnie, sokszor még magánlakásában sem érezheti biztonságban magát a kí-
váncsi szemek elől, sőt néha pihenése és testi-lelki egészsége is veszélyben van 
a média zaklatása miatt… Miért is van ez így?

Ki számít közszereplőnek? A kérdés általában így vetődik fel, a válasz viszont 
nem egyszerű, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem is feltétlenül he-
lyes ebből a kérdésből kiindulni. Hiszen az egész személyisége sohasem vá-
lik közszereplővé valakinek – magánélethez való joga mindenkinek van. Nem 
helyes valakiről csak annyit kijelenteni, hogy ő közszereplő, és rögtön a szigo-
rúbb elvárásokat érvényesíteni vele szemben. Inkább a szituációt kell megvizs-
gálni, azaz hogy mikor „közszerepel” az adott személy, és mi ennek az indoka.

A hírességek esetén arról van szó, hogy önrendelkezési joguk alapján választa-
nak tudatosan önkifejezésüket lehetővé tevő foglalkozást. Ezáltal a tudományos, 
kulturális közélet alanyaivá válnak, és többet kötelesek eltűrni – de meddig? 

A dolgozat éppen ezekre a kérdésekre keres választ – de nem a szokványos 
megközelítésben, hanem elméleti és kritikai vizsgálatok alapján. A könnyed 
témát az alkotmányjogi dogmatika, az alkotmánybírósági gyakorlat és a jog-
alkotás eredményeinek mélyreható, elemző áttekintése teszi valódi alkot-
mányjogi kérdéssé.

Kutatásom során a közszereplők, ezen belül részletesebben a sztárok, híressé-
gek magánszféra-védelmével foglalkozom a magyar Alkotmányból kiindul-
va. Elméleti, alkotmányjogi szemszögből közelítek tehát a jelenlegi magyar 
felfogáshoz, szabályozáshoz és gyakorlathoz, elsősorban abból a célból, hogy 
megfelelő szakirodalom, jogszabályi rendezés, jogértelmezés és egységes bí-
rói gyakorlat hiányában a hírességekkel kapcsolatos perekben használható 
kiindulópontokat találjak a szűkebb magánszféra megítélésére vonatkozóan.

Az ilyen közszereplőknek az átlagembernél többet kell eltűrniük a foglalko-
zásukkal, és az ezzel kapcsolatban a közösség felé mutatott arcuk, az általuk 
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közvetített értékrend hitelességével összefüggésben. Ugyanez igaz a magán-
életükből általuk esetlegesen megnyitott további szegmensekben is. Ez a teszt 
alkalmazható a jóhírnév-védelem, a személyes adatok védelme és bizonyos ér-
telemben a térbeli magánszféra-védelem tekintetében is. Negatív oldalon az is 
megállapítható, hogy pusztán botrány- és szenzációkeltésre alkalmas infor-
mációkat nem lehetne nyilvánosságra hozni az érintett beleegyezése nélkül, a 
véleménynyilvánítási szabadság sem élvez ebben a körben kitüntetett védel-
met. Ezen kívül foglalkozom olyan jogokkal is (pihenéshez, testi-lelki egész-
séghez való jog), amelyek megsértése esetén a hírességek is ugyanolyan véde-
lemre számíthatnának, mint bárki más – bár a joggyakorlat ezeket a szempon-
tokat ritkán mérlegeli.

SULYOK KATALIN
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán tanársegéd

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ ALAPJOG  
ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI –  

AVAGY MI LEHET AZ INTÉZMÉNYVÉDELMEN TÚL?

A dolgozat annak az egyre elfogadottabbá váló megállapításnak a létjogosult-
ságát vizsgálja, miszerint az egészséges környezethez való jog önállósult és 
önmagában vett intézményvédelemként történő értelmezése és az alanyi ol-
dal teljes hiányának feltételezése – amely a 28/1994. (V. 20.) alkotmánybírósá-
gi határozat álláspontja – meghaladottá vált. E megállapítás vizsgálatakor elő-
ször az alapjog dogmatikai értelmezésének bevett olvasata kerül bemutatás-
ra, majd azon túlra is kiterjesztve a vizsgálódás körét, egy messzebbre mutató 
olvasat lehetőségét mutatja be a dolgozat. Majd eljut a bevett értelmezés, azaz 
a puszta intézményvédelmi konstrukció elégtelenségét valló érvekig. A dol-
gozat ezek után a lehetséges alanyi jogi tartalom létjogosultságát – és tovább-
menve: tartalmát is – vizsgálja.

Az intézményvédelem alternatíváinak keresésekor felmerül a kérdés, hogy 
vajon mit is lehetne érteni egy alanyi jellegű környezethez való alapjogon. Az-
zal kell szembesülni a fenti kérdés megválaszolása során, hogy az alanyi jog 
kifejezésnek egészen eltérő jelentéstartalmakat tulajdonítanak a hazai szak-
irodalomban. A dolgozat azt a dogmatikai rendszert kívánja felgöngyölíte-
ni, amely a környezethez való jog alanyi oldalának jelentése mögött húzód-
hat meg. A lehetséges értelmezési rétegek pontos megvilágításával a munka 
kísérletet tesz egy sokszor megkezdett, ám eddig be nem fejezett dogmatikai 
rendszer felvázolására. 
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Az alanyi jogi tartalom vizsgálatakor a dolgozat először bemutatja azt a felfo-
gást, amely az alanyi oldalt az alapjog kikényszerítéséhez kapcsolódó, eljárási 
jellegű jogokkal azonosítja. A második ismert értelmezési lehetőség az alap-
jog tartalmát egy, az egész jogrendszert átható alapelvben látja. A legmesz-
szebbmenő, harmadik lehetséges alternatíva az alanyi jogi tartalom alatt az 
Alkotmány szövegéből kényszerítően következő jogosultságot ért. Ezt köve-
tően a dolgozat ezen eddig kevéssé vizsgált jelentésréteg lehetséges tartalmát 
vizsgálja részletesen.

Az elemző vizsgálata során a dolgozat két előfeltevésekkel él a kényszerítő 
alanyi jogi tartalom kutatásakor. (1) Csak a valamilyen mértékben antropo-
centrikus szemléletmódot valló értelmezés kezelhető az alapjogi gondolko-
dás számára. (2) Szükséges egy tartalmi mérce felállítása, amelyen keresztül 
a jog képes megragadni az alapjog önálló tartalmát és általános jelleggel kije-
lölni annak védelmi körét. 

A megmutatkozó elvi lehetőségeket a fenti szempontok szerint értékeli a dolgo-
zat; a kritériumoknak nem megfelelőket elveti, míg az együttes teljesülés esetén 
azok további vizsgálatát szorgalmazza. Végül a dolgozat javaslatot tesz egy, a fen-
ti elvárásoknak megfelelő tartalmi mércére: a számottevő kockázatok tesztjére.

SZI-MÁRTON ÁDÁM
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Zeller Judit adjunktus

A DAJKAANYASÁG JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK DILEMMÁI

Dolgozatom célja, hogy rávilágítsak a dajkaanyasággal összefüggő releváns 
etikai és jogi problémákra, bemutassam a tárgykörre vonatkozó hazai szabá-
lyozási kísérleteket, a nemzetközi gyakorlatot, valamint de lege ferenda javas-
lataimmal kísérletet tegyek a lehetséges hazai szabályozás vázának megraj-
zolására.

Ismertetem azokat a releváns orvostudományi kérdéseket, amelyek indokolttá 
teszik a dajkaanyaság intézményének bevezetését a meddőségi kezelések tör-
vényben meghatározott körébe. A dajkaanyaság mint gyógymód jogi megen-
gedhetősége több morális előkérdést is felvet, így a hátrányos pszichés hatásokat, 
a gyermekvállalás üzleti tranzakcióvá válását és a dajkaanya kizsákmányolásá-
nak lehetőségét. Külön problémakört képeznek a valláserkölcsi dilemmák, ame-
lyek az élet szentségének megkérdőjeleződésében foglalhatók össze. Meggyőző-
désem azonban, hogy valamennyi morális ellenvetés feloldható a megfelelően 
megalapozott és gondosan kidolgozott jogi szabályozás révén.
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Összehasonlító elemzés nyomán a dajkaanyaság szabályozásának három típu-
sát lelhetjük fel a nemzeti jogrendszerekben: a megengedő és a tiltó modell mel-
lett több országban nincs a tárgykörre irányadó norma. Modellértékűnek tartom 
Izrael szabályozási megoldását, továbbá az Egyesült Államok bíróságai által ki-
dolgozott elveket. A magyar szabályozás a kezdeti megengedő állásponttól fo-
kozatosan a tiltás felé fordult, a dajkaanyaság jelenleg nem tartozik a meddősé-
gi kezelések közé, sőt bizonyos körülmények fennállásakor bűncselekménynek 
minősül. Ez a megoldás véleményem szerint nincs összhangban a társadalmi 
igényekkel és az alapvető jogok tiszteletben tartásának és védelmének elvével.

Meglátásom szerint megfelelő tartalmú szabályozás kialakításához a magyar 
alapjogi joggyakorlat két – egymástól nem független – tekintetben igényel fej-
lesztést. Egyrészt szükségesnek látom az általános személyiségi jogból leve-
zetett jogok közé bevezetni a genetikai szülővé válás jogát. Másrészt fontos-
nak tartom, hogy a joggyakorlat felismerje: a dajkaanyaság számára – annak 
ellenére, hogy ez az eljárás több személy jogait érinti – a genetikai szülővé vá-
lás joga az értelmezési keret. Javaslataimban olyan modellt vázolok, amely te-
kintettel van a dajkaanyasági eljárás közjogi és magánjogi jellegére egyaránt, 
így a kogens keretek meghatározása mellett helyet hagy a felek szabad megál-
lapodásának is egyes részletkérdésekben. Kiemelem, hogy indokolt a „mater 
semper certa est” elve felülvizsgálata és a genetikai anyaság fogalmának be-
vezetése. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy a dajkaanyaság jogi szempontból 
gyógymód maradjon, így olyan különnemű párok számára legyen biztosított, 
akiknél ennek orvosi indikációja fennáll. Végül kitérek a fogyatékkal élő gyer-
mek születésének problémájára.

Munkám értelmezési keretét adja az a meggyőződés, hogy az orvostudomány 
célja mindig is a természetes folyamatokba való beavatkozás, és a természet-
ben előforduló zavarok kiküszöbölése, amely indokolhatja a tradicionális er-
kölcsi értékek mellett újfajta értékek elfogadását is.

VÍGH GRÉTA
BCE KIK 
Témavezető: Dr. Takács Albert főiskolai tanár – Dr. Téglási András tanársegéd

A GYERMEKEK JOGAI A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKBEN ÉS AN-
NAK MEGVALÓSULÁSA A MAGYAR ALKOTMÁNYBAN

dolgozatomnak olyan témát szerettem volna választani, amely bár körül-
vesz minket a mindennapokban, ugyanakkor nem vagy csak keveset foglal-
kozunk vele. Így esett a választásom a gyermekek jogaira, mivel ezzel a témá-
val kapcsolatban én sem rendelkeztem előzetesen mélyreható ismeretekkel, 
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valamint ez a téma talán egy azok közül, amely minden tekintetben örökéle-
tűnek mondható. 

A dolgozat kiindulási pontjának azért választottam a történelmi kezdeteket, 
mert foglalkoztatott, hogy miként jutottunk el a napjainkat átszövő szabályo-
záshoz, az 1989-es New York-i, a Gyermek Jogairól szóló Egyezményhez, mely 
minden, az Egyezményben részes tagállamnak mintául szolgált saját szabá-
lyainak megalkotásához. 

Érdeklődésemnek megfelelően azt tanulmányoztam, hogy ezek a szabályok 
miként jelennek meg a hazai jogrendszerben, valamint, hogy az Alkotmány 
milyen hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek jogai is megjelennek az alap-
törvényben.

A különböző szakirodalmak, de főként a vonatkozó jogszabályok és egyéb 
források áttanulmányozása után, arra a megállapításra jutottam, hogy a ma-
gyarországi jogi szabályozás eleget tesz nemzetközi kötelezettségének és az 
Egyezménnyel összhangban alkotta meg a hazai szabályozást. Az 1997. évi 
XXXI. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról minden 
tekintetben megfelel az Egyezmény által előírt jogok biztosításának.

Az Alkotmány egyes jogoknál maga határozza meg a jogosultak körét, dolgo-
zatomban, az Alkotmány ezen vonatkozásában felmerült két sarkalatos pon-
tot is érintek, ezek pedig a választójog, valamint az egyesülési jog, melyek a 
gyermekek tekintetében számost kérdést felvetnek. 

Természetesen figyelmem nem csupán egy elemzési pontra korlátozódott, így 
kitekintést tettem a gyermek és a büntető jog, valamint a média jog kapcsola-
tára, továbbá érintettem a gyermek és a közoktatás kapcsolatát. 

A dolgozat megírását követően, arra a következtetésre jutottam, hogy a gyer-
mekek alkotmányos alapjogai néhány kivételtől eltekintve azonosnak mond-
hatóak a felnőttekével, ezt pedig az országgyűlési biztos 1999. évi beszámoló-
ja is igazolja, mindemellett rendelkeznek az Alkotmány által biztosított több-
letjogosítványokkal is, életkorukból fakadóan.

Véleményem szerint, szükség van arra, hogy a gyermekek jogainak hangot 
adjunk, mert a társadalomban tudatosítani kell a felelősség érzetet a jövő ge-
nerációja iránt, ennek a kivitelezését pedig elsősorban a jogszabályok haté-
kony végrehajtásában látom. 

Továbbá szükségesnek látom, hogy az állam éljen az Alkotmány által biztosí-
tott jogával és egyben kötelességével is, mely szerint hatékonyan szerepet vál-
lal a gyermeki jogok érvényre juttatásában, hiszen ez mindannyiunk közös ér-
deke a jelen és a jövő nemzedékeire nézve egyaránt.
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CZAKÓ BARBARA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Ambrus István tanársegéd

DOGMATIKAI KÉRDÉSEK A STÁDIUMTAN KÖRÉBŐL, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A BEFEJEZETTSÉG SZAKASZÁRA

A bűncselekmény véghez vitele egy sajátos folyamat, mely során a deliktum-
nak különböző stádiumait határolhatjuk el egymástól. Dolgozatom közpon-
ti témája a befejezett bűncselekmény, amely a deliktum végső, tényállásszerű 
megvalósulási szakaszát jelenti.

Pályamunkám első fejezete részben arra a problémára kíván rávilágítani, hogy 
egyes bűncselekmények esetében hogyan határolható el egymástól a deliktum 
kísérleti és befejezetti alakzata, valamint arra, hogy egy-egy cselekmény mely 
deliktum mely stádiumát valósítja meg. Szintén az első fejezet foglalkozik a kö-
vetkező problémával: háttérbe szoríthatja-e egy befejezett enyhébb bűncselek-
mény tényállását egy súlyosabb bűncselekmény kísérlete? Dolgozatom összeveti 
a német és a magyar joggyakorlat álláspontját, különös tekintettel az emberölés 
kísérlete és a befejezett súlyos testi sértés, valamint az erőszakos közösülés és a 
német Btk. szerinti szexuális kényszerítés halmazatának problémájára. Ugyan-
ebben a fejezetben térek ki a hazai ítélkezési gyakorlat néhány kritikai értelme-
zésre is okot adó kérdésére a folytatólagos bűncselekmény kategóriája kapcsán.

dolgozatom második fejezete behatóbban kíván foglalkozni egy látszólag csupán 
dogmatikai problémával, ami a befejezett és a bevégzett bűncselekmény elválá-
sának kapcsán jelentkezhet. E két kategória elkülönülésének dogmatikai sajátos-
ságokon túlmutató, gyakorlati, jogalkalmazói szempontokat is alapul vevő jelen-
tőségét néhány kiemelt bűncselekményen keresztül kívánom bemutatni, többek 
között az erőszakos közösülést, a lopás egyes megvalósulási formáit, valamint a 
tartós és az állapot-bűncselekményeket megemlítve. Továbbá a második fejezet 
elemzi a befejezetti és bevégzetti szak elválásának konzekvenciáit. Kutatásaim 
során két, a jogirodalom által még külön aspektusokként nem említett konzek-
venciára bukkantam, melyek anyagi és eljárási jogi kérdéseket is érintenek. 

Ezek a következők: 

- az ügy tárgyalására már nem a fiatalkorúak bírósága, hanem az általános 
szabályok szerint eljáró, úgymond felnőtt korúak bírósága rendelkezik il-
letékességgel, ha az adott bűncselekményt befejezettiszakba az elkövető 
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még fiatalkorúként juttatja, ám a bevégzettség már azt követően áll be, 
hogy az elkövető a felnőtt kort elérte, továbbá 

- egyes büntetéskiszabási kérdések kapcsán azt az időpontot kell figyelembe 
venni, amikor az elkövető a bűncselekményt a befejezetti, nem pedig a 
bevégzetti szakig eljuttatta.

Ezen túlmenően a befejezett és a bevégzett bűncselekmény elválásának je-
lentőségét jogalkalmazói döntések kritikáján és de lege ferenda javaslaton ke-
resztül is megvilágítja a dolgozatom.

Munkám harmadik fejezetében a befejezett bűncselekmény egy sajátos típu-
sát, a sui generis deliktumot kívánom bemutatni, rámutatva annak sajátossá-
gaira jogalkotói valamint jogalkalmazói szempontokból is.

Dolgozatomban átfogóan kívántam foglalkozni a bűncselekmény egyes magva-
lósulási szakaszaival, különös tekintettel a befejezettség stádiumával, megvilá-
gítva azt, hogy a deliktumok ezen megvalósulási szakasza nem csupán dogmati-
kai, hanem valós, a joggyakorlat szempontjából releváns kérdéseket is felvethet.

DUJIC DEJAN
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Nagy Zoltán András egyetemi docens

A KÓROS ELMEÁLLAPOT A NÉMET ÉS MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN

A dolgozatomban két kérdéskört szerettem volna kicsit jobban megismertet-
ni, nevezetesen a jogösszehasonlítás fontosságát és – főleg – a kóros elmeálla-
pot kérdését. Ezt azért tartottam indokoltnak, mert úgy látom – főleg a kóros 
elmeállapot tekintetében –, hogy egyfajta „averzióval” kezeljük ezeket a kér-
déseket. 

A kóros elmeállapottal szembeni averzió véleményem szerint abból ered, 
hogy a jogászok ezen „szivacsos” fogalommal nem tudnak mit kezdeni, nem 
tudják konkrétan meghatározni. Egyszerűen egy túldimenzionált kreációnak 
tartják, ami arra jó, hogy a terhelt erre hivatkozva „megússza” a büntetést. 

Ez – talán – részben igaz is lehet, mivel nem egy esetet láttunk, amikor a védő 
erre az állapotra hivatkozott. Másrészt ez a fajta „averzió” jogos is lehet, hi-
szen maga az orvostudomány, legfőképpen pedig a pszichiátria sem tud egy 
sablont megalkotni, amellyel e betegségcsoportot körülhatárolná. Sok szak-
irodalomban megjelenik: „Azt hogy ki normális talán nehezebb meghatároz-
ni, mint azt hogy ki nem az”. Mégis fontos kiemelni, hogy e betegség és a hoz-
zá tartozó különféle válfajok léteznek, nem lehetséges tehát az, hogy ezek elől 
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egyfajta „struccpolitikát” folytatva, „homokba dugjuk a fejünket”, mondván: 
„ha az orvostudomány se tudja minden esetben konkrétan kijelenteni, hogy 
az illető biztosan kóros elmeállapotban szenved vagy sem, nekünk sem kell 
tudomást vennünk róla”.  

Ezzel a dolgozattal azt  szerettem volna elérni, hogy  bemutassam ezen kér-
désköröket, rámutassak arra, hogy csak azért mert valami első látásra „bonyo-
lultnak”, megfoghatatlannak tűnik, nem elretteni kell tőle, hanem meg kell is-
merni. Fontos, hogy ezen pszichés és lélektani kórcsoporttal foglalkozzunk, 
fogalmait megismerjük. A büntetőjognak mindig az arányosság elvét kell fi-
gyelembe vennie, vagyis ha valaki ténylegesen beteg, azt nem büntetni kell, 
hanem betegségének megfelelően, egy erre az esetre létrehozott speciális inté-
zetben kell kezelni. Pont erre az intézményrendszerre hangsúlyt fektetve vá-
lasztottam bemutatásra a német büntetőjogot, mert ott jól kikristályosodnak 
azok a lépések, amit a jog annak érdekében tett, hogy azok a személyek, akik 
ténylegesen betegek, a megfelelő intézetekben kapjanak elhelyezést. Speciális 
intézeteket – börtön helyett – hoztak létre alkohol betegeknek, drogfüggők-
nek, súlyosan vagy enyhén pszichés betegségben szenvedők részére.

Fontosnak tartom, hogy a német példát követve, mi is nagyobb hangsúlyt fek-
tessünk ilyen intézmények és a hozzájuk tartozó „infrastruktúra” kiépítésére, 
mert aligha elegendő ezen feladatok elvégzésére az IMEI.

HEILMANN ANGÉLA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens 

MEGELŐZNI A TÁMADÁST? A VÉDŐBERENDEZÉS ÚTJÁN  
GYAKOROLHATÓ SZEMBESZÁLLÁSI JOG  

DOGMATIKAI KÉRDÉSEIRŐL

A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog problematikáját 
elemző dolgozattal kísérelek meg átfogó képet nyújtani a védelmi eszköz al-
kalmazásával kapcsolatban felmerülő dogmatikai problémákról, amelyek 
megítélésem szerint túlterjeszkednek a jogos védelem körén és alapjaiban a 
büntetőjogi felelősségi rendszer egyéb kérdéseit is érintik, valamint bebizo-
nyítani, hogy – ellentétben a bírói állásponttal – személyes jelenlét hiányában 
is helye lehet a szembeszállási jog gyakorlásának.

dolgozatom a rendszerváltás után napvilágot látott olyan bírósági határoza-
tok bemutatásával indítom, amelyekben egyértelműen megfogalmazásra ke-
rül a restriktív jogalkalmazói gyakorlat, mely a támadás közvetlenségének hi-
ánya miatt elveti a 29. § alkalmazásának lehetőségét. Ezen ítéletek indoklását 



58

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

részletes elemzés alá vonom és a bírói érvelést álláspontomnak megfelelően 
igyekszem cáfolni. 

A megelőző jogos védelemre vonatkozó rendelkezés anomáliáinak bemuta-
tásával és az egyes törvényi feltételek kritikai megközelítésével kifejtem vé-
leményem arra vonatkozóan, hogy a problémakör jogalkalmazó általi megol-
dását nem tartom lehetségesnek. A 29. § (1) bekezdés fogalmainak elemzés alá 
vételével – részletesen kitérve a közvetlenség ismérvének vizsgálatára – tö-
rekszem bemutatni, hogy az óvóberendezés útján gyakorolt szembeszállási 
jog esetén is teljesülhetnek mindazon törvényi feltételek, amelyek fennállása 
alapján a jogos védelem megállapítást nyerhet.

Érintem a túllépés problematikáját, nevezetesen, hogy van-e lehetőség méltá-
nyosabb megítélésre, amennyiben a védelmi eszköz által okozott sérülés nem 
felel meg az arányosság követelményének. Minderre választ a tévedés rendel-
kezései adhatnak, melyet a német irodalomban az e témában megjelent gya-
korlati példa bemutatásával fogok alátámasztani. E fiktív eset jogi minősítését 
hatályos büntető kódexünk alapján elvégzem, mellyel célom bizonyítani, hogy 
a tévedés rendelkezéseinek alkalmazása speciális helyzetben helytálló lehet.

Dolgozatom utolsó jelentősebb egységében arra a kérdésre igyekszem választ 
adni, hogy azon tény, hogy a jogtalan támadó tudata átfogta a sértő eredmény 
bekövetkeztének lehetőségét, a védőberendezés alkalmazója büntetőjogi felelős-
sége szempontjából bír-e relevanciával. Itt kerül bemutatásra a német jogiroda-
lomban uralkodó álláspont, amely egy védelmi berendezés által okozott sérel-
met, amennyiben azzal a megtámadott komolyan számolhatott, tényállásszerű-
ség hiánya miatt nem tekint bűncselekménynek, így a jogellenesség vizsgálatá-
ra sor sem kerül. Ezen állítást az objektív beszámítás tanának elméletével igazol-
nak, mely teóriát, illetve a jogirodalomban uralkodó disputát arról, hogy mely 
feltételek esetén kerülhet sor a büntetőjogi felelősség kizárására, bemutatok és 
egyben kifejtem álláspontom a tekintetben, hogy miért nem tartom lehetséges-
nek e német elméleti megközelítés hazai viszonyokra történő interpretálását.

KAPI ANIKÓ
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Madai Sándor adjunktus

A JOGOS VÉDELEM ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN

Munkám során célkitűzéseim között szerepelt, hogy a jogos védelmet, mint 
büntethetőséget kizáró okot górcső alá vegyem. Vizsgálatom során különvá-
lasztottam a módosítás két nagyon fontos érintett területét, mégpedig a meg-
előző jogos védelmet és a jogalkotó által eltörölt kitérési kötelezettséget. Kü-
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lönböző aspektusból próbáltam rávilágítani a megelőző jogos védelem proble-
matikájára, illetve e problémakör megoldására is igyekeztem javaslatokat ten-
ni. Dolgozatom megfelelő logikai felépítése miatt kutatási módszerként meg-
próbáltam a történeti kezdetekre visszavezetni e jogintézményt.Természe-
tesen csak a kronologikus felépítés miatt, mivel célom mindvégig a módosí-
tás utáni jogos védelem hatásának az okfejtése. Ahhoz, hogy e jogintézményt 
mindinkább be tudjam mutatni, elmaradhatatlannak tartottam a fontosabb 
alapfogalmak bemutatását. Úgy vélem, az alapdefiníciók tisztázása elenged-
hetetlen. A 2009. évi LXXX. törvény előtti szabályozásra való kitérésem oka az 
volt,  hogyha egymás mellé helyezem a jogos védelem akkori és a jelenlegi sza-
bályozását könnyebben tudok végső konklúziót levonni. Vizsgáltam a hivata-
los személy és a közfeladatot ellátó személy esetkörében is a jogos védelem le-
hetőségének felmerülését. A hivatalos személyeket, gondolok itt különösen a 
rendőrökre, akik veszélynek teszik ki saját életüket  a köz érdekében. Felme-
rül a kérdés ebben az esetben, hogy a Btk. 29. szakasza vagy az Rtv. ide vonat-
kozó rendelkezése lesz az irányadó, avagy a két jogszabály együttes alkalma-
zására kerülhet sor? A közfeladatot ellátó személy esetében a pedagóguso-
kat kívántam analizálni az őket ért atrocitások eseteiben. Ugyanis az elmúlt 
időszakban, hazánkban meglehetősen megnövekedett a „tanárverések” szá-
ma, ami hozzájárult ahhoz, hogy a pedagógusok helyzete meglehetősen sokat 
romlott az elmúlt években. Vajon hol a határ a diákcsíny és a bűncselekmény 
között? A kitérési kötelezettség eltörlésével szemben is megpróbáltam pro és 
contra álláspontokat kialakítani, különösképpen a családon belüli erőszak ese-
tében. Munkámban a megelőző jogos védelemre helyezem a hangsúlyt. Tulaj-
donképpen ez a magja a dolgozatomnak. Fontosságát azzal is próbáltam ki-
emelni, hogy külön részben is foglalkozok e témával. Azt kell mondanom, 
hogy a birtokvédelem a magyar jogi életben mindig is problematikusnak szá-
mított. Megállapítható az, hogy a birtokvédelem jogszabályi keretét a polgári 
jog adja, mégis számtalan esetben találkozunk azzal, amikor a büntetőjogi fe-
lelősség megállapításának a kérdése is felmerül. E fejezetben kitérek a polgári 
jogi vonatkozásra is, de csak olyan mértékben, amennyi e témához feltétlenül 
szükséges. Keresem a választ ez esetben, hogy mi indíthatta a jogalkotót a jog-
szabály ilyen irányú tágítására. Vizsgálódás alá veszem a törvényi feltétele-
ket, s kritikus szemmel taglalom a törvényi elvárásokat. de nem csak bírálom 
a jogalkotói módosítást. Ezt bizonyítja a legjobban az, hogy pályamunkám so-
rán mindvégig a felmerült problémák és joghézagok kijavítására megoldáso-
kat próbálok találni, s ennek megfelelően felsorakoztatok megoldási alternatí-
vákat a rendellenesség kiküszöbölése érdekében. Alapkérdésem azonban vé-
gigvonul a dolgozaton: vajon helyes és szükséges-e ez a módosítás?
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KARACS DÁVID
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Ujvári Ákos adjunktus

A KÖZVETETT TETTESSÉG

A büntetőjogi dogmatika alapkövei a büntetőjogi felelősséget alapító jogintéz-
mények, ezek pontos és egyértelmű szabályozása pedig előfeltétele a megfele-
lő jogalkalmazásnak. Mindezek ellenére nem minden elkövetői minőség fog-
lalta el még méltó helyét a paragrafusok soraiban – például az agent provoca-
teur esete. Az objektív igazságosság követelményével felvértezett jogalkalma-
zó az indubiomitius elvvel, valamint a nullumcrimen/nulla poena sine lege scripta 
alapelvekkel összhangban, büntetőjogi felelősséget alapító bírói jogot (szokás-
jogot) nem alkothat.

A dolgozat tárgya a legújabb elkövetői minőség, a közvetett tettesség. A kuta-
tómunka megkezdésekor a közvetett tettesség még csak a jogirodalomban lé-
tezet, így a dolgozat elején mindenképpen szükséges bemutatni a szakirodal-
mat és a bírói jogot. A dolgozat megvizsgálja és értelmezi a szabályozásra tett 
javaslatokat, így, ha csak közvetett módon is, de betekintést nyújt a büntető-
jogi kodifikációkat megelőző vitákba, a normaalkotás során felmerülő rend-
szertani problémákba. Fontosnak tartom az egyes jogintézmények grammati-
kai elemzését is, nincs ez másképp a közvetett tettesség esetében sem.

A közvetett tettesség rendkívül összetett elkövetői minőség, így a dolgozat 
írásakor szintetizálásra törekedtem, továbbá arra, hogy bemutassam azokat 
a dogmatikai kérdéseket, melyek alapjaiban érintik büntetőjogi rendszerün-
ket. Jogtudományunk nagyformátumú szerzőinek javaslatait ismertetve és 
elemezve izgalmas elméleti problémákra világítok rá – talán így a még érdek-
lődő és kiegyensúlyozott lelkivilágú joghallgatók által is sokszor unalmasnak 
tartott dogmatikai fejtegetések érdekesebbé válnak.

Egy új büntetőjogi norma bemutatása és egyben értelmezése nem csupán le-
hetőség a jogtudomány számára – sokkal inkább kötelesség. Az így kibonta-
kozó viták során keletkezett jogi érvek rendszere segítő kezet nyújt a jogalkal-
mazónak, különösen igaz ez, egy olyan jogintézmény esetében melynek defi-
níciója heterogén a szakirodalomban. Az elméleti és gyakorlati tárgyú reflexi-
ók teszik a jogi normát teljessé – ennek a gondolatnak a kibontásával foglalko-
zik a dolgozat utolsó nagy része, elemezi a hatályos szabályozást és reflektál a 
normaalkotás eredményére.
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KARDOS ZSÓFIA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Madai Sándor adjunktus

A JOGOS VÉDELEMRŐL

A bíróság az alábbi tényállás alapján felmentő ítéletet hozott:

2008. március 22-én a vádlott a reggeli óráktól kezdve folyamatosan italozott, 
amelynek során 3,6 ezrelékes súlyos fokú alkoholos befolyásoltság állapotá-
ba került. A vádlott élettársa szintén jelentősebb mennyiségű italt fogyasztott 
és ilyen állapotban férjével veszekedni kezdtek. A vádlott felesége minderről 
beszámolt a velük egy házban élő apjának, aki a vádlott magatartásáról tájé-
koztatta a később szintén ittas állapotban hazatérő fiát, a későbbi sértettet. A 
sértett bement a vádlott lakrészébe azzal a szándékkal, hogy megrendszabá-
lyozza a vádlottat és ennek során ököllel több esetben megütötte a fotelban ülő 
vádlottat. Az ökölcsapások következtében a vádlott a homloka jobb oldalán 
2-3 cm-es repesztett, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott a 
váratlan és erőteljes támadás következtében megijedt és a tettlegesség hatásá-
ra felindulttá is vált. Ilyen előzményt követően a vádlott felkapta az asztalon 
lévő kést és a sértettet gyors egymásután követően 7 alkalommal megszúrta. 
A sértett életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. 

Nos, Tisztelt Olvasó kérdezem, hogy természetes volt-e az eddig követett bírói 
gyakorlatban, hogy egy eszköz nélküli támadással szemben, a késsel szurká-
ló védekező személyt felmentette a bíróság? Legyünk őszinték, nem nagyon. 
Ezek szerint tényleg változtak a jogos védelem szabályai?

A bírói gyakorlat a 15. számú irányelv útmutatása szerint – igaz contra le-
gem – ismerte és alkalmazta a kitérési kötelezettségre vonatkozó elvárásokat, 
amely szerint például a lemenő a felmenő jogtalan támadása esetén sem véde-
kezhetett, ha lehetősége volt a kitérésre. A jogszabályi változás ezzel ellenté-
tes álláspontra helyezkedett.

A saját tulajdonukat eddig villamos áram alkalmazásával megvédeni szándé-
kozó személyek cselekménye kívül esett a jogos védelem körén. A sajtóban is 
több ilyen esetre hivatkoztak, amikor az elkövető a kerítésbe, vagy azon be-
lül az udvarán helyezett el ilyen védelmi berendezést. A megelőző jogos vé-
delem lehetőségének törvénybe iktatásával ezen a téren is elmozdulás követ-
kezett be.

Reményeim szerint a dolgozat a jogos védelemre vonatkozó szabályok (termé-
szetesen nem teljes körű) áttekintése során kísérletet tesz az itt vázolt igen lé-
nyeges változások bemutatására.
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LÉVAI GÁBOR
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Belovics Ervin egyetemi docens

A TŐLE ELVÁRHATÓSÁG PROBLEMATIKÁJA  
A BÜNTETŐJOGBAN, AVAGY A SZUBJEKTUM  

ELŐRE LÁTÁSÁNAK ÉS GONDOSSÁGÁNAK HATÁRAI

Dolgozatom a büntetőjog egy kis szeletével, a hanyag gondatlansággal és azon be-
lül is, annak alapvető pillérével, a tőle elvárhatósággal kíván foglalkozni. A téma-
választást egy sajátos büntetőjogi anomália ihlette, amely abból fakad, hogy a zárt, 
merev dogmatikai rendszerbe több olyan értékelést igénylő kategória is beékelő-
dik, amelyek a jogalkalmazást emberpróbáló kihívás elé állítják. Ennek eklatáns 
példája, a tőle elvárhatóság bírói értékelést igénylő kategóriája, melynek vizsgála-
ta során az ítész dogmatikai kapaszkodói, ha úgy tetszik, mankói elporladnak, és 
arra késztetik a bírót, hogy értékeljen, vizsgáljon meg, tárjon fel olyan pszichikai 
viszonyt, amely a valóságban nem is létezik. Teremtsen értékelésével logikai kap-
csolatot a látszólag hiányzó alanyi oldal és a bűncselekmény tárgyi oldala között. 

Megkívánja a társadalom a bírótól, hogy a társadalom képviselőjeként mond-
ja ki adott esetben, hogy amit a negligens elkövető nem látott előre, azt bűnö-
sen nem látta. Bűnösen nem látta, mert a tőle elvárható figyelmet a társadalom 
gondosan eljáró (modell) tagja tanúsította volna, és így a káros eredmény is el-
maradt volna. A modell-kötelezettségű személy és a gyakorlatban – nem várt 
esetben – a büntetőeljárásban felelősségre vont személy közti kapcsolat meg-
teremtése elméleti megalapozást kíván, amely a Büntető Törvénykönyvben és 
más normatív forrásokban nem lelhető fel. A dogmatika a tőle elvárhatóság 
vizsgálatakor nem áll a bíró pártján, így utolsó menedékként az elméleti meg-
alapozás szolgálhat, amely dolgozatom elsődleges céltételezése.

Az elméleti megalapozást a gyakorlattal való szembeállítás követi, melyben 
egyedülállónak tekintem azt a képsorozatot és folyamatábrát, amely az embe-
ri agy működését és káros eredmény-elkerülési mechanizmusát mutatja be egy 
lehetséges közlekedési baleset sofőrje, mint a potenciális elkövető nézőpontjá-
ból. Ezen biológiai processzus összhangban áll az elméleti megalapozással, és 
a bíró számára megmutatja azokat a lehetséges magatartási formákat, amelyek 
közül az adott körülmények között a felelősségre vont választhatott. 

dolgozatom céljának elérését szolgálják a szemléletes mellékletek, táblázatok, 
amelyek az érthetőséget könnyítve a dolgozat szövegével harmonizálnak. Re-
ményeim szerint e dolgozat méltó néhai Dr. Békés Imre professzor életművé-
hez, tekintettel arra, hogy e témában túlszárnyalni elméleti alapvetését, lehe-
tetlen vállalkozás. Művem emléke előtt is tiszteleg!
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A GARÁZDASÁG MÁSOD- ÉS HARMADVIRÁGZÁSAI

A garázdaság másod- és harmadvirágzásai című dolgozatomban talán a leg-
ellentmondásosabb megítélésű, a Büntető Törvénykönyv egyik legnormatí-
vabb tényállását kívánom bemutatni. A választással azt a tévhitet szeretném 
eloszlatni, hogy a garázdaság csekély gyakorlati jelentősége miatt nem érdem-
li meg azt, hogy a diákköri konferencián érintett téma legyen. Rávilágítok a 
tényállásban található fogalmak többféle értelmezéséből adódó ellentmon-
dásokra, és felhívom a figyelmet a jogegységesítés szükségességére és lehe-
tőségeire.

Történeti összehasonlítás céljából értelmezem egyes korábbi törvények ga-
rázdaság-fogalmát, a változásokra és a jelenlegi tényállással való összevetés-
re koncentrálva. Megpróbálom továbbá összefoglalni, hogy a XX. század előtt, 
amikor a jogi terminológiában és a törvényekben még nem szerepelt a garáz-
daság elnevezés, hogyan szankcionálták Magyarországon és világszerte a ga-
rázda magatartások elkövetőit. Szintén összehasonlító célzattal kapott helyet 
a dolgozatban a más államok garázdaság-fogalmát illusztráló rész, amelyben 
az orosz, a bolgár, a román, az albán és a szerb törvények tényállásait ismer-
tetem, illetve elemzem, és hasonlítom össze a magyar tényállással. Más álla-
mok jogalkotása vagy hasznos ötleteket tár a magyar törvényhozás elé, vagy 
intő példákat tartalmaz, milyen elemeket nem szabad beépíteni a törvénybe a 
feleslegesen túlrészletezett tényállás elkerülése érdekében. 

A dolgozat gerincét – különös részi munka révén – a tényállás klasszikus né-
gyes tagolás szerinti elemzése adja. Célom a gyakorlat bemutatása, ezt számos 
Legfelsőbb Bírósági határozatból és egyéb ítéletekből merített példákkal kívá-
nom elérni. Ezen kívül többféle jogirodalmi álláspontot is ismertetek, elsősor-
ban a normatív fogalmi elemek értelmezésénél.

A „friss” Btk-módosítások jelentős mértékben érintik a tényállást, egyesével 
mutatom be a régi és az újonnan bevezetett minősített eseteket, azoknak rend-
szerét. Nehézséget okozott, hogy az új eseteknek még nem alakult ki ítélkezési 
gyakorlata, inkább a jövőre nézve írtam le néhány lehetséges megoldást. (Pél-
daként a csoportosan vagy a felfegyverkezve történő elkövetést emelném ki.)
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A garázdasággal kapcsolatban legnagyobb vitát a halmazati megítélés váltja 
ki, ezért bemutatom a korábbi és a jelenlegi álláspontokat, utalok a mai szabá-
lyozás problémás voltára, elsősorban a büntetés kiszabása tekintetében. (Ál-
láspontom szerint mértéktelenül súlyos büntetések kiszabása lehetséges.)

Ezen felül rávilágítok azokra a szempontokra, tényállási elemekre, amelyek 
alapján a garázdaság elhatárolható például a becsületsértéstől vagy a rablástól.

Zárógondolatként szerepel álláspontom megfogalmazása abban a tekintet-
ben, hogy a garázdaságot jelen helyzetben nem szabad eltávolítani a törvény-
ből, az egész dolgozattal azt kívánom alátámasztani, hogy az intézményre – 
ugyan konkrétabb formában –, de szükség van a gyakorlatban.

BEREK GERGŐ
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Hornyák Szabolcs adjunktus

A CSŐDBŰNCSELEKMÉNY

A dolgozat célja összegyűjteni, valamint ütköztetni a csődbűncselekményre 
vonatkozó jogszabályi és jogirodalmi forrásokat, egységes formába önteni a 
tényállásra vonatkozó tényanyagot, hozzátéve az egyéni megállapításokat és 
következtetéseket is. A pályamunka törzsét a bűncselekmény leírása és a jog-
alkotás, illetve jogalkalmazás nézőpontjából felmerült problémák kifejtése és 
a lehetséges megoldások felvonultatása képezi.

A történeti áttekintés célja bemutatni a csődbűncselekmény jogtörténeti fejlő-
désének fontosabb állomásait, és egyben utalni arra, hogy a múltbéli szabályok 
nem feltétlenül csak jogtörténeti értékként veendőek figyelembe, hanem bizo-
nyos esetekben egyes jövőbeni szabályoknak is kiindulópontként szolgálhatnak.

A dolgozat részletesen ismerteti a csődbűncselekmény háttérjogszabályát, a 
csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt. Erre 
azért van szükség, mert a büntetőjogi rendelkezések alkalmazásához szüksé-
ges, hogy az azokat tartalommal megtöltő alapfogalmakat, jogintézményeket, 
jogokat és kötelezettségeket megfelelően tudjuk értelmezni.

A dolgozat gerincét a klasszikus büntetőjogi tényállástani elemzés (alany, ala-
nyi oldal, tárgy, tárgyi oldal) útján az egyes tényállási elemek részletes kifejté-
se, értékelése és de lege ferenda megállapítások képezik.

A dolgozat kriminológiai nézőpontból azt vizsgálja, hogy melyek a jogszabály 
szövege mögötti jogalkotói célok és indokok, valamint ismerteti a társadalom 
reflexióját, hozzáállását a kérdéskörhöz. 
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Végül a dolgozat bemutatja a vonatkozó német büntető jogszabályt, összeve-
ti azt a magyar szabályozással. Az összegzésben kifejtésre kerül, hogy a csőd-
bűncselekmény kapcsán különösen fontos lenne egy egységes, időtálló, tar-
tós és részletekbe menően egzakt jogszabályalkotás. Főleg szükség van erre 
egy ilyen tényállásnál, ahol számos keretjogszabály található. Kívánatos len-
ne, ha a jogalkotó kiküszöbölné azokat a szubjektív, nagyfokú mérlegelést le-
hetővé tevő tényállási elemeket, melyek az egységes jogértelmezés és ítélke-
zés ellen hatnak.

BIRKÁS ZSÓFIA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Deres Petronella egyetemi docens

AZ ÁLLATVÉDELEM, AZ ÁLLATKÍNZÁS ÉS  
AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK BÜNTETŐJOGI SZEMMEL 

dolgozatom megírásakor az a társadalmi jelenség motivált, hogy az emberek 
nem tisztelik az állatokat. Azért választottam ezt a témát, mert elszomorít az 
a rengeteg szenvedés, amit az ember okoz az állatnak. Pszichológiai vizsgála-
tok igazolják, hogy azok a személyek, akik képesek, illetve hajlamosak az ál-
lataikkal brutálisan bánni, könnyebben követnek el embertársaik ellen is ke-
gyetlen bűncselekményeket. Ezért lenne fontos az állatkínzók szigorú meg-
büntetése.

Dolgozatom fő témája az állatkínzás mellett az állatkísérletek problémája. 
Kutatásom során megismerhettem az állatkísérletek szomorú számadatait, 
a kutatási eljárások kegyetlen részleteit. Véleményem szerint a XXI. század-
ban, amikor körülöttünk Európában már minden országban szigorú törvé-
nyek rendelkeznek az állatkísérletek számának visszaszorításáról, nem en-
gedhető meg, hogy a laboratóriumokban a törvény tiltó rendelkezése ellené-
re is folytassanak tiltott kísérleteket. Az ilyen laboratóriumokban folyó kísér-
leteket gyakrabban kellene ellenőrizni, vagyis újra a törvény be nem tartatá-
sának problémájába ütközünk. A tudomány fejlettsége azt igazolja, ma már 
majdnem mindent tudunk gépekkel helyettesíteni. Az állatkísérletek kegyet-
lenségének megfékezése érdekében az államnak szorgalmaznia kellene a kü-
lönböző szimulációs és alternatív módszereket a kutatásokban az állatok he-
lyettesítésére. Ezekhez anyagi támogatást Európai Uniós forrásokból lehetne 
nyerni, hiszen az Unió már régóta szorgalmazza az alternatív megoldások al-
kalmazását a kutatásokban.

Szememben a jövő reménysugara a 2009 végén megalakult Állatvédelmi Őr-
ség, ami reális és elérhető célokat tűzött ki maga elé. Ezek között szerepel pél-
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dául az állatvédelmi- és nyomozóhatóságok szoros együttműködése az állat-
kínzások felderítése érdekében, vagy a sok helyen elavult gyepmesteri tele-
pek, állatmenhelyek korszerűsítése. A szervezet már felismerte azt a rendkí-
vül nagy lehetőséget, hogy az állatvédelmi alapismereteket az oktatási prog-
ramba beillesszék, így gyakorlatiasabb módon rá tudják szoktatni a fiatalokat 
a tudatos állatvédelemre. Ezeknek a feladatoknak komoly pénzügyi vonzatuk 
van, ehhez kellene az államnak támogatást nyújtani, hiszen az állatvédelem 
fontos társadalmi érdek.

Kérdőív segítségével kutatást végeztem a környezetemben arra vonatkozóan, 
milyen az állatvédelem, az állatkínzás, mint bűncselekmény, az állatkísérletek 
valamint az állatok örökbefogadásának társadalmi megítélése. Az eredmény 
felettébb érdekes volt számomra, hiszen amíg az állatkínzásokat a társadalom 
határozottan elítéli, addig az állatkísérleteket már nem olyan nagymértékben. 
Az emberek többsége úgy gondolja, az állatkínzások visszaszorításának nem az 
a módja, hogy minél több letöltendő szabadságvesztés büntetést szabnak ki a bí-
róságok, hanem hogy a hatóságok keményebb kézzel üldözzék az ilyen cselek-
ményeket. A válaszok arányát a mellékletben diagramok is prezentálják.

BOGÁR NIKOLETT 
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Deres Petronella egyetemi docens – Dr. Túri Péter ügyvezető igaz-

gató, Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

TETTES ORVOSOK,  
AVAGY AZ ORVOSOK (BÜNTETŐJOGI) FELELŐSSÉGE

Napjainkban az orvosok ellen induló eljárások, az orvosok felelősségének kér-
dése a közérdeklődés, a sajtó, a média egyik kedvelt témája. Ezen perek túl-
nyomó része kártérítési követelés kielégítésére irányuló polgári per, de az or-
vost, a polgári jogi felelősségén túl etikai, fegyelmi, szabálysértési és büntető-
jogi felelősség is terheli. A perek ez irányú elmozdulásának hátterében a társa-
dalmi érdek, igény áll, ezért felvetődik a kérdés, hogy ma már büntetőjogilag 
miért nem vonjuk olyan nagy számban felelősségre az orvosokat. Nem akar-
juk, nem tudjuk, esetleg nem bűnös, nem terheli felelősség vagy nincsen meg-
felelő jogi szabályozás? Bármely életviszony büntetőjogi szabályozása előtt, 
azonban elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy az adott életviszony egyálta-
lán igényli-e a büntetőjog beavatkozását, van-e helye a büntetőjognak, van-e 
olyan érték, melyet a társadalom, az állam oly mértékben tart fontosnak, hogy 
védelme érdekében a büntetőjog eszközét akarja alkalmazni.
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Nem elhanyagolható érv az sem, hogy az orvostudomány fejlődése olyan utat 
nyitott meg, mely korábban ismeretlen volt. Az újkeletű kutatások, beavatko-
zások beláthatatlan következményekkel járhatnak, s nem csupán az egyénre, 
hanem az egész társadalomra, sőt magára az emberiség jövőjére is hatással 
lehetnek, ezért a büntetőjognak e területen szigorú szabályokat kell hoznia.

Azt azonban sosem felejthetjük el, hogy az orvos is „csak ember”, aki hibáz-
hat, s mint minden embert, őt is megilletik az emberi jogok, de ezeket sokszor 
a média, sőt a társadalmunk sem tart tiszteletben. 

Az orvos és a beteg között nincs és soha nem is volt érdekellentét, a beteg 
gyógyulni, az orvos pedig gyógyítani akar. Azonban szövődmény, nem kí-
vánt eredmény bekövetkezhet, akár diagnózis, emberi mulasztás, tévedés mi-
att is, mely hatással lehet az orvos-beteg jogi viszonyára. Csakhogy az orvos-
tudomány nem egy egzakt tudomány, egyetlen orvos sem szavatolhat 100%-ig 
sikeres kezelést, ezért a káros eredmény önhibáján kívül is felléphet. A dolgo-
zatomban ezért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az orvosi felelősség 
megállapításához számtalan feltételnek együttesen kell fennállnia, az orvosi 
felelősség igen sokrétű és összetett. Az orvos tevékenységéért akkor tartozik 
felelősséggel, ha foglalkozásának valamely szabályát nem tartja be, megszegi 
vagy valamely kötelezettségét egyáltalán vagy nem megfelelő módon teljesí-
ti, illetve ha jogaival visszaél. 

Az orvosi tevékenység egy olyan, a társadalomtól elválaszthatatlan, szaktudást 
igénylő, jogi jelentőségű hivatás, mely az egyén érdekszférájába, az emberi élet-
be, testi épségbe, egészségbe, oly mélyen avatkozik be, hogy emiatt az orvostól 
mindig a lehető legmagasabb fokú gondosság, szakértelem várható el, s tevé-
kenységéért mindenkor felelősséggel tartozik. A dolgozat megírásával arra tö-
rekedtem, hogy az orvosi hivatáson, annak szabályain, a felelősség ismérvein, 
típusain, az orvosokra hatással lévő büntetőjogi alapelveken és egyes bűncse-
lekményeken keresztül mégis összefüggő képet adjak az orvosi felelősségről.

HEILMANN ANGÉLA – NAGY ÁGNES PETRA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens – Dr. Bató Szilvia tudományos 

munkatárs

A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG BÜNTETŐJOGI VÉDELME

Témánk a régészeti lelőhelyek büntetőjogi védelmének szabályozása Magyar-
országon. A téma büntetőjogi marginalitása miatt kutatásunkat kriminoló-
giai aspektusból indítottuk és azt vizsgáltuk meg, hogy mi az oka a jogerős 
büntetőjogi ítéletek hiányának a szakterületet illetően. Módszerünk egyrészt 
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a kérdőíves kutatás volt, melynek során a gyakorlatban dolgozó régészek ta-
pasztalataira kérdeztünk rá, másrészt aktakutatást végeztünk a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáiban. Az aktakutatás során azt vizs-
gáltuk, hogy a régészeti felügyelők hatáskörébe tartozó örökségvédelmi bír-
ság kiszabása során milyen arányban tesznek a hatóság munkatársai feljelen-
tést. A kérdőíves módszer segítségével pedig a régész szakma által felvetett 
gyakorlati problémákra helyeztük a hangsúlyt.

A vizsgálódásunk célja, hogy a régészeti lelőhelyek büntetőjogi védelmére vo-
natkozó csekély szakirodalom és jogi szabályozás feldolgozása után, átfogó 
és átlátható büntetőjogi szabályozási javaslatot mutassunk be. A nemzetközi 
szakirodalmat és szabályanyagot csak a vonatkozó nemzetközi kötelezettsé-
gek szintjén érintettük, ennek oka, hogy koherens magyar büntetőjogi szabá-
lyozási javaslat elkészítése volt a célunk, nem pedig jogi szabályozási techni-
kák és rendszerek összehasonlítása.

dolgozatunkban bemutatjuk a régészeti örökség védelmére vonatkozó hatá-
lyos szabályozást és szervezetrendszert, kitérünk a régészeti lelőhely fogal-
mának büntetőjogi szempontból aggályos megfogalmazására, ismertetjük 
a kérdőíves kutatás és az aktakutatás tapasztalatait és eredményeit, majd a 
szakmai háttéranyag és a vonatkozó joganyag feldolgozását követően megfo-
galmazzuk de lege ferenda javaslatainkat.

Kutatásunk során választ kaptunk arra, hogy kizárólag a közigazgatási szank-
ciórendszer nem tud kellő hatékonyságot produkálni a régészeti örökség védel-
me érdekébe, így a büntetőjog ultima racio jellegének meg kell jelennie, de a jelen-
legi keretekhez képest átgondoltabb és elméleti szempontból megfontoltabb for-
mában. A jogalkotó  megalkotta ugyan a kulturális örökség, ezen belül a régésze-
ti örökség elemeit védő büntetőjogi tényállások körét, de tette ezt – véleményünk 
szerint – elnagyolt módon és átgondolatlan dogmatikai alapokra helyezve.

Az általunk javasolt megoldás tartalmazza, hogy a régészeti lelőhelyet érintő 
diszpozíciókat a jelenlegi szabályozáshoz képest eltérő dogmatikai alapokra 
kellene helyezni, így megalkottuk a régészeti lelőhely rongálása diszpozíciót. 
A régészeti lelőhely mint speciális elkövetési tárgy kiemelését javasoljuk a va-
gyon elleni bűncselekmények minősített esetei közül, illetve eltérő jogi tárgy 
alapján látjuk indokoltnak megszerkeszteni az ezzel kapcsolatos tényálláso-
kat a Btk. XV. fejezetében.

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a régészeti lelőhelyek bünte-
tőjogi védelme milyen szempontból és milyen okból szorul korrekcióra és re-
ményeink szerint dogmatikailag indokolt és átgondolt választ tudtunk erre 
adni munkánk eredményeként.
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HEGYI ZSUZSANNA MÁRIA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Németh Imre adjunktus

A GYŰLÖLETBESZÉD KRIMINALIZÁCIÓS PROBLEMATIKÁJA

Rendszerváltás óta szinte folyamatosan napirenden van a gyűlöletbeszéd 
kriminalizációs problematikája. Ennek hátterében az áll, hogy jelenleg a 
közösség elleni izgatás tényállása nyújt lehetőséget a büntetőjogi fellépésre, 
azonban az a gyakorlatban szinte alkalmazhatatlanná vált. Ehhez az Alkot-
mánybíróság is hozzájárult a határozataiban kialakított álláspontjával, ugyan-
is hatására a véleménynyilvánítás szabadsága abszolút (korlátozhatatlan) jog-
ként funkcionál. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az amerikai „clear and 
presentdanger” elv átvételére került sor, valamint a tartalomsemleges korláto-
zás elvének kimondására. A jogalkotó valamennyi módosítási kísérlete siker-
telennek bizonyult, a testület alkotmányellenesnek találta azokat. dolgoza-
tomban ezen módosítások állnak a középpontban.

Ha a jogalkotó a büntetőjog eszközével él, akkor meg kell felelnie az alkotmá-
nyos büntetőjog követelményeinek. A jogtudományt megosztja a gyűlöletbe-
széd kérése. Már a fogalmat illetően sincs egységes álláspont, ahogy a módo-
sítások esetén is megoszlanak az álláspontok. Míg vannak akik további szigo-
rítást várnak, mások a jog más eszközeiben látják a megoldást, sőt egyes véle-
mények szerint a büntetőjog nem lehet megfelelő eszköz. Véleményem szerint 
annak további bővítése a problémát nem oldja meg, sőt csak fokozná. Egyet-
értek azokkal, akik szerint nagyobb kockázat jár a kriminalizációval, mint 
amennyit nyer általa a társadalom. Be kell látni, van olyan erkölcsileg elítélen-
dő cselekmény, amelyet nem tudunk büntetőjoggal kontrollálni. Vannak a je-
lenlegi magyar jognak olyan eszközei, melyek alkalmasak, illetve alkalmasak 
lehetnek, véleményem szerint az Ebtv. módosítása megfelelő megoldást jelent-
het, ahogy azt az ombudsman javasolja.

Röviden bemutatom a történeti előzményeket, kitekintést teszek a külföldi 
szabályozásra, valamint a releváns nemzetközi egyezményekre. A magyar 
szabályozás a nemzetközi joggal sincs összhangban, ami szintén problémás. 
Bemutatom továbbá a jelenlegi gyakorlatban felmerülő problémákat, különö-
sen az elkövetési magatartás, vagyis a „gyűlöletre uszítás” körüli bizonyta-
lanságot. A bíróságokra és az ügyészségre nehéz feladat hárul, ha a közösség 
elleni izgatás miatt kell eljárni. A bíróságok feladata ugyanis, hogy meghúz-
zák a határt a véleménynyilvánítás szabadsága és a bűncselekmény között. 
Az elmúlt évek bírói joggyakorlata tükrében elmondható, hogy jogértelmezé-
si nehézségek merültek fel abban a kérdésben, mi tekinthető uszításnak. 
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Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha a büntetőjogot veszi igénybe az állam, ak-
kor ezzel az elkövető jogait elkerülhetetlenül sérti, különösen a szabadság-
vesztés büntetéssel olyan alapvető jogot, mint a személyi szabadság, embe-
ri méltóság. Márpedig az emberi méltóság az egyik legfőbb érték, amit a jog-
alkotó is védeni kíván, ám ha a büntetőjog eszközével teszi, a gyűlöletbeszéd 
esetén épp a védelmezendő emberi méltósága „eshet áldozatul”.

KISS PATRIK
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

AZ EMBERKERESKEDELEM BÜNTETŐJOGI MEGÍTÉLÉSE

A dolgozatom az emberkereskedelem elsősorban anyagi büntetőjogi megkö-
zelítésű elemzése, amely szerkezetét tekintve bevezetésből, hat fejezetből és 
összegzésből áll 

Az első fejezet az emberkereskedelem történeti előzményeit mutatja be. Ki-
emelhető előzményként a rabszolgaság, amely az ókori társadalmak gyakorla-
ta volt, és amely egészen a XVIII. századig élt. Miután a rabszolgaság illegális-
sá vált, hamarosan megjelent a prostitúciós célú nő-és gyermekkereskedelem 

A második fejezetben az emberkereskedelmet a nemzetközi instrumentumok 
tükrében elemzem. A legfontosabb nemzetközi egyezményeket, illetve euró-
pai uniós elvárásokat igyekeztem kiemelni, és azt bemutatni, hogy miként já-
rultak hozzá az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez 

A harmadik fejezet az emberkereskedelem definíciójának a meghatározásá-
ról szól. A témával foglalkozó szakemberek között nézeteltérések vannak a te-
kintettben, hogy valójában mit is jelent ez a bűncselekmény. Ugyanakkor az 
egyes nézetekből kimutathatók az emberkereskedelem lényeges fogalmi ele-
mei. Mindezekből megállapítható, hogy milyen céllal követik el a bűncselek-
ményt 

A negyedik fejezetben az emberkereskedelem hazai büntetőjogi szabályozá-
sát ismertetem, figyelemmel az elméleti álláspontokra, valamint nemzetközi 
összehasonlítást is elvégzek 

Az ötödik fejezetben az emberkereskedelem kiváltó okaival foglalkozok, így 
bemutatom azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a társadalom megha-
tározott rétegeit az áldozattá válás szempontjából könnyen sebezhetővé teszik 

Végezetül pedig az emberkereskedelem fázisait mutatom be, vagyis azt, hogy 
milyen szakaszokon keresztül valósul meg a bűncselekmény.
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KOMÁROMI DÓRA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Belovics Ervin egyetemi docens – Dr. Koltay András adjunktus

A KÖZSZEREPLŐK HÍRNÉV- ÉS BECSÜLETVÉDELME

Dolgozatomban a közszereplők hírnév- és becsületvédelemének kérdéseit já-
rom körbe. Már a cím is utal rá, hogy a téma nem egy jogterület keretein belül 
mozog. Érint alkotmányjogi, polgári, büntető- és esetlegesen nemzetközi jogi 
kérdéseket is. E kérdéskör azért különösen nehéz, mert két alapvető jog – a jó 
hírnévhez, valamint a becsülethez való jog és a véleménynyilvánítás szabad-
sága – ütközik egymással. Az ütközések feloldására hivatott polgári és bün-
tető szabályok eltérőek. E két szabályozás részletes bemutatása segítségével 
arra keresem a választ, hogy az eltérés feloldása lehetséges-e, és ha igen, mi-
lyen eszközökkel. 

A pályamunka első részében a középpontban álló személyi körrel foglalko-
zom. A közszereplő fogalmának nyilvánvaló hiányából kifolyólag e szemé-
lyi kör lehetséges, teljes precizitással meg nem határozható behatárolására tö-
rekszem.  

A dolgozat gerincét – mint a terület alapvető szabályozása – az Alkotmánybí-
róság 36/1994-es határozata adja. Az Alkotmánybíróság büntetőjogi összefüg-
gésben vizsgálta e kérdést, és bár a polgári joggyakorlatba is átszivárogtak a 
határozat vezérmotívumai, bizonytalanság van abban a tekintetben, hogy mi-
lyen mértékben kell ezeket alkalmazni. A határozat és a bíróságok gyakorla-
ta által a közszereplőkkel szembeni vélemény-kifejezések két fajtája (értékíté-
let és tényállítás) között meghúzott határ eltérő.  Az eltérés különböző tartal-
mú ítéletek meghozatalát eredményezheti. A határozatot megalkotása előz-
ményeinek, szükségességének és azt követően jelentkező hatásának kiemelé-
sével mutatom be.

Az alapvető szabályozás leírását követően részletes esettanulmánnyal kívá-
nok rávilágítani arra, hogy a bíróságok eltérő gyakorlata, illetve a téma egé-
szét lefedő szabályozás hiánya tarthatatlan. Valamint, megoldási javaslatai-
mat és annak lehetséges eszközeit tárom az olvasó elé. 

dolgozatomban kitérek a témához szorosan kapcsolódó híresztelés problema-
tikájára. Érzékeny pontja ez a hírnév- és becsületvédelemnek, mely szintén 
nélkülözi a részletes szabályozást. Ennek hiányából eredő „kusza” viszonyok 
rendezettségének igénye nyilvánvaló. Miután hangsúlyozom, hogy itt több-
nyire a sajtó játssza a főszerepet, eseteken keresztül bemutatom, hogy a sajtót 
terhelő felelősség megállapításának lehetősége korlátozott, ám ettől függet-
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lenül hiányzik egy egységes felelősségi rendszer kidolgozása. Fontosnak ezt 
azért tartom, mert ennek hiányában könnyen visszaélések történhetnek, ami 
pedig nem csak személyiségi jogokat sérthet, de a sajtó legfőbb feladatát, a té-
nyeknek megfelelően való tájékoztatást is hátrányosan érintheti.

Kutatásaim nem hagyták figyelmen kívül a vonatkozó strasbourgi gyakor-
latot. Az elmúlt évek legjelentősebb eseteit felsorakoztatva kitérek a magyar 
gyakorlattal fennálló hasonlóságokra, különbségekre. Következtésként ki-
emelem azokat az elveket, melyeket a strasbourgi bíróság segítségül hív 
az ilyen jellegű jogviták eldöntéshez, és amelyek a magyar bíróságoknak is 
iránytűként szolgálhatnak.

KUSNYERIK MÓNIKA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Domokos Andrea egyetemi docens 

AZ ÁLLATKÍNZÁS BŰNCSELEKMÉNYÉNEK MEGÍTÉLÉSE  
A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JOGGYAKORLATBAN

Agyonvert, meglőtt, autó után kötött, feldarabolt kutyák, megkínzott macs-
kák, halálra éheztetett lovak, birkák - szinte hetente lehet hallani brutális mó-
don megkínzott vagy kivégzett állatokról. 

Az állatkínzás hazánkban 2004 óta számít bűncselekménynek, de a törvény 
hatályba lépése óta az ismertté vált esetek száma mégsem csökkent. 

Ennek hatására tartottam fontosnak, hogy dolgozatomban bemutassam az ál-
latvédelem történetét, fejlődését, az állatkínzás bűncselekményének törvényi 
tényállását, az Állatvédelmi Törvény rendelkezéseit, és néhány konkrét pél-
dán keresztül szemléltessem a hazai és nemzetközi megítélését az állatkínzás 
bűncselekményének. 

Pályamunkámból kitűnik, hogy a magyarországi bírói gyakorlatban a bírák 
túlzónak találják a letöltendő szabadságvesztés kiszabását, így a legtöbb íté-
let próbára bocsátással zárul. Ennek következtében a törvénynek nincs visz-
szatartó ereje sem.

dolgozatom tartalmazza néhány állam állatvédelemmel, állatkínzással kap-
csolatos rendelkezését és azok gyakorlati megítélését, melyből kiderül, hogy a 
fejlett társadalmi országokban az állatokkal kapcsolatos erőszakos cselekmé-
nyek szigorúbb megítélés alá esnek, mint hazánkban. 

Amennyiben Magyarországon nem szigorodik a bírói gyakorlat, a törvény 
nem lesz képes betölteni társadalomformáló szerepét.
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Az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásában, a törvény rendel-
kezéseinek betartatásában a hazai és nemzetközi szervezetek, egyezmények 
(melyeket dolgozatomban ismertetek) egyaránt segítséget nyújtanak orszá-
gunknak.

A bűncselekmények visszaszorítása érdekében egy jól szervezett állatvédőrség 
megalakítására lenne szükség, melynek jelenleg a pénzhiány szab gátat. Ki-
emelkedően fontosnak tartom továbbá a fiatalabb korosztály állatvédelemmel 
kapcsolatos oktatását és a gazdák megismertetését a felelős állattartás arany-
szabályaival. 

Munkám rámutat arra, hogy a jogalkalmazás, az állatvédelem, és a társadal-
mi megítélés mely területén kell még tovább fejlődnünk.

NÉMETH ZSOLT
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Ilia Péter tudományos munkatárs

A KÖZÖSSÉGEK MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME – 
KÖZÖSSÉG ELLENI IZGATÁS ÉS AZ ÚN. „GYŰLÖLETBESZÉD”

Kutatásom arra irányult, hogy az egyes közösségek méltóságának büntetőjo-
gi védelmét vizsgáljam, mivel jelenleg nincs olyan, a Btk.-ban szereplő tény-
állás, amely e jogot megvédené. A kutatás normatív alapja – többek között – a 
30/1992. (V.26.) AB határozat, amely kijelenti, hogy a közösségeknek van mél-
tósága és akár büntetőjogi védelemre is jogosult. Kutatásom során a közösség 
elleni izgatás tényállását vizsgáltam, valamint három, e tárgykörben elfoga-
dott törvényjavaslatot, ill. az ezeket megsemmisítő alkotmánybírósági határo-
zatokat. A jelenleg hatályos szabályozás és az Alkotmánybíróság elmúlt húsz 
évben kialakult gyakorlatának kritikai vizsgálatával arra kívánok rámutatni 
dolgozatomban, hogy az egyes közösségek méltóságának – méltatlanul – nincs 
megfelelő büntetőjogi védelme, de sajnos a különböző gyűlölködő, gyalázko-
dó, kirekesztő megnyilvánulások – amelyek egyébként nem érik el a közösség 
elleni izgatás szintjét – ezt szükségessé tennék. A szakirodalom feldolgozása 
mellett és erre támaszkodva saját, szubjektív véleményemet is megfogalmaz-
tam, amellyel a változtatás és az újragondolás mellett érveltem és kiemeltem a 
jelenlegi szabályozás és alkotmánybírósági, ill. rendes bírói gyakorlat előnyeit 
és hátrányait. Kutatásom eredményeit a dolgozat de lege ferenda részében fej-
tem ki, amely a korábbi részek kritikai elemzésén alapul és az itt feltett kérdé-
sekre próbálok választ adni: szükséges-e a kriminalizálás? A polgári jogi sza-
bályozást nem tartom megfelelőnek, a közigazgatási jog szabályozási terüle-
te megfelelő lehetne, de már oly mértékben kialakult és elterjedt a gyűlöletbe-
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széd, hogy a szükséges és arányos büntetőjogi szabályozás – véleményem sze-
rint – mára már elkerülhetetlenné vált. Milyen büntetőjogi szabályozás lenne 
a megfelelő? Elegendő a közösség elleni izgatás tényállásának megváltoztatá-
sa vagy teljesen új tényállás szükséges? Meglátásom szerint egy új szabályo-
zás lenne kívánatos, mivel a közösségek méltóságát jelenleg egyetlen tényállás 
sem védi, valamint a közösség elleni izgatás jogi tárgyai sem tartalmazzák ezt 
a fontos alapjogot. A megfelelő törvényi szabályozásra azért is lenne szükség, 
mivel ez adna lehetőséget az Alkotmánybíróságnak arra, hogy az eddigi, kö-
zel két évtizedes gyakorlatát újragondolja és azt a jelenlegi viszonyokhoz ala-
kítsa. Kutatásom eredményének tartom a téma komplex vizsgálatát, valamint 
a szakirodalmon és saját véleményemen keresztül az egyes problematikus 
részterületek kihangsúlyozását és kritikai elemzését, valamint az ezekből le-
szűrhető konzekvenciák de lege ferenda javaslatokban való megfogalmazását.

SCHNEIDER ANDRÁS
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Belovics Ervin egyetemi docens

SZABAD FELHASZNÁLÁS A BÜNTETŐJOGBAN –  
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FÁJLCSERÉRE

Kutatásom tárgya a szabad felhasználás – kiemelten az internetes fájlcsere – 
büntetőjogi oltalmának vizsgálata. Aktualitását az adja, hogy manapság egyre 
többen – leginkább fiatalok - használják a világhálót szerzői jogi védelem alatt 
álló tartalmak megszerzésére, megkerülve ezzel a jogdíjfizetést. A bűncselek-
mény felderítése a bűnüldöző hatóságok részéről szinte lehetetlen, a folyama-
tos technikai fejlődés a felhasználók oldalán jelenik meg először. A vonatkozó 
polgári- és büntetőjogi szabályozás eleddig nem volt képes megfelelően alkal-
mazkodni a sem haladó technikai kihívásokhoz, sem az új kereskedelmi-pia-
ci modellek elterjedéséhez, sem cselekmények elszaporodásához. Másfelől vi-
szont napjainkban egyre több olyan kutatás lát napvilágot, melyek szerint a 
szerzői jogi jogosultak jól meghatározható csoportjának – a zenészek – bevé-
telei a fájlcsere megjelenése óta – annak „illegális reklám-volta” miatt – nőnek. 

Munkám során áttekintem a kérdéskört rendező polgári jogi szabályozást – 
különösen a Szerzői jogról szóló törvényt- és a kapcsolódó nemzetközi egyez-
ményeket. Utóbbiak közül a büntetőjogi rendelkezéseket is tartalmazókra fek-
tettem hangsúlyt. Újszerű lehet, hogy bemutatom azon – jobbára a polgári jog 
területére tartozó – jogalkotói és -alkalmazói bizonytalanságokat, amelyek a 
büntetőjog területén komoly hatást váltanak ki. Vázolom a fájlcsere technikai 
hátterét és a társadalomba erről kialakult képet, mely mára már szélsősége-
sen ellentétes a büntetőjogi megítéléssel. Gyakorlati szemmel elemzem a té-
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mámat érintő Különös Részi tényállást, a Szerzői vagy szerzői joghoz kapcso-
lódó jogok megsértését. A kérdéskört érintő nemzetközi fejlemények is helyet 
kapnak dolgozatomban.

Kutatásom célja és eredménye, hogy bemutassam: a büntetőjog ultima ratio 
jellegének fenntartása és erősítése ehelyütt elengedhetetlen. Egyrészt, mert 
feldolgozott irodalom alapján úgy vélem: a jogtudomány képviselői és a gya-
korló jogászok is a törvényhozás lépésére várnak. Olyan lépésre, mely egyér-
telmű határokat szab. Napjainkra ugyanis annyi lehetséges módja és változa-
ta van ezen cselekményeknek, amelyek nem férhetnek meg egy szabályozás 
alatt. Másrészt, mert ezen folyamat mára kivitelezhető teljesen jogszerű kere-
tek között – jó példa erre az iTunes rendszer. A nyugat-európai jogirodalom a 
fájlcserét a technikai fejlődés következő lépcsőjének tekinti, amelyet nem tilta-
ni kéne, hanem kialakítani jogszerű alkalmazásának feltételeit. Így a jog nem 
egy kereskedelmi modellt véd a fejlődés kihívásaitól, hanem igazi társadal-
mi feladatokat lát el. Harmadrészt, mert a társadalomban mérhetetlenül elsza-
porodó cselekményt a bűnüldöző hatóságok igen kis százalékában derítik fel, 
mely a jogbiztonságot és a kiszámítható jogalkalmazást állítja kihívás elé. Ne-
gyedrészt, mert a büntetőjog igénybevétele nélkül is érhető el kellő visszatar-
tó erő. Elég, ha itt a polgári jogi kártérítésre, vagy iparági önszabályozó szer-
ződésekre gondolunk.

Végezetül – mindezek alapján – a hatályos Különös részi tényállás alapeseté-
nek szigorítását és ekként szűkítését ajánlom. A büntetőjog – mint a jogrend-
szer záróköve – ehelyütt a szerzői és szomszédos jogokat legnagyobb mér-
tékben sértő cselekmények esetén jutna szerephez. Így az alapeseti tényál-
lás eleme lehetne az üzletszerűség, a folytatólagos elkövetés, a nagyobb vagy 
azt meghaladó vagyoni hátrány okozása. Mindezek mellett technikai jellegű 
megoldást is javasolok pályamunkámban, komplex választ adva a kihívásra.

SZABÓ ANDRÁS
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Bárd Károly egyetemi docens – Dr. Szabó Imre egyetemi tanársegéd

AZ INTERNETES FÁJLCSERÉLÉS BÜNTETŐJOGI VONATKOZÁSAI

A dolgozatban a szerző az általa rendkívül fontos problémának tartott illegá-
lis internetes fájlcserélést vizsgálja büntetőjogi szempontból.

A szerző a munka során abból indul ki, hogy a dolgozat megírásakor hatályos ma-
gyar jogszabályok nem képesek a szerzői és szomszédos jogok védelmét megfelelő-
en ellátni. A fent nevezett jogok hatékony védelme érdekében bizonyos büntető jog-
szabályok újraszabályozására, elméleti alapvetések újragondolására lenne szükség.
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A dolgozatban a szerző bemutatja az internetes fájlcserélés informatikai jel-
lemzőit, a folyamat mozzanatait és azok lehetséges büntetőjogi megítélését. 
Minden egyes részcselekményt külön-külön jellemez és értelmez, majd felve-
ti büntetőjogi értékelésük lehetséges eredményét, és megpróbálja ezeket már 
meglévő büntető törvénykönyvbeli tényállásokhoz kötni. Az értékelés során 
kitér a külföldi (főleg Európai Uniós, Egyesült Államok-beli, német és francia) 
joggyakorlatra a magyar jogban még nem-, vagy a külfölditől eltérően szabá-
lyozott kérdések általános nemzetközi megítélését kutatva. Ismerteti a fájlcse-
rélést szabályozó fontosabb hazai, Uniós jogszabályokat és a vonatkozó nem-
zetközi egyezményeket. Bemutatja a problémával szembeni hazai és külföl-
di fellépést, a témához kapcsolódó, precedens értékű ítéletek, valamint még le 
nem zárult perek elemzésén keresztül. Ennek során elemzi a fájlcserélés tár-
sadalmi megítélését és bemutatja több neves szaktekintély véleményét is. A 
szerző a jelenség pontos szemléltetése érdekében több – hazai és külföldi for-
rásból származó – statisztikai adatot is feldolgoz, amelyeket, a munkát színe-
sítendő, ábrák formájában a dolgozatba foglal.

A munka célja nem merül ki pusztán a jelenség tudományos módon törté-
nő leírásában, hanem magában foglalja a fejlesztés szándékát is. Ezért a szer-
ző a De lege ferenda című fejezetben több javaslatot tesz a magyar jog fejleszté-
se, korszerűsítése érdekében. Véleménye szerint a Büntető törvénykönyv, il-
letve a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek minimális mértékű mó-
dosításával a jogalkotó sikeresen szoríthatná vissza az illegális letöltések szá-
mát – eleget téve ezzel az Európai  Unió által rá rótt kötelezettségeknek. Ezzel 
az eredménnyel véget vethetne a hosszú ideje tartó bizonytalan jogalkalma-
zásnak, és kedvezően befolyásolná többek között a gyermek- és fiatalkorúak 
fejlődését, a szerzői jogosultak jogérvényesítését és közvetetten Magyarország 
nemzetközi megítélését is.

UDVARHELYI BENCE
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ-
JOGON KÍVÜLI ESZKÖZEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYAR-

ORSZÁG, SVÁJC ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZABÁLYOZÁSÁRA

A pénzmosás kifejezés minden olyan eljárást magába foglal, amely arra irá-
nyul, hogy lehetetlenné tegye a bűncselekményből származó pénz eredeté-
nek azonosíthatóságát és azt legális forrásból származónak tüntesse fel. Bár 
a pénzmosás fogalma viszonylag új, maga a tevékenység azonban meglehe-
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tősen régi: a bűnös úton szerzett jövedelem eredetének eltitkolása és törvé-
nyesnek feltüntetése mindenkor a bűncselekményt elkövetett személy mene-
külését jelentette a leleplezéssel szemben és egyben törekvést a bűnösen szer-
zett pénz megmentése iránt. A pénzmosás elleni fellépés az 1970-es években 
kezdődött, ennek legfőbb indoka a kábítószer-kereskedelem rohamos növe-
kedése volt. Az ugrásszerűen megnőtt kábítószer-kereskedelemből származó 
pénzösszegek megsokszorozták a pénzmosásba kerülő összegek nagyságát is.  
A pénzmosás elleni fellépés fő indoka az a felismerés volt, hogy eredménye-
sebben lehet fellépni a kábítószerrel kapcsolatos és más súlyos bűncselekmé-
nyek ellen, ha azt a tevékenységet is büntetéssel fenyegetik, ha valaki az ab-
ból származó jövedelem eredetét eltitkolja, azt legális forrásból származónak 
tünteti fel. Mivel a pénzmosás gyakran több országban, több országot érintve 
zajlik, az ellene való küzdelemhez nem elég a nemzeti szintű fellépés, szük-
ség van a nemzetközi együttműködésre. Ettől a felismeréstől vezérelve a 80-as 
és 90-es évek során egyre erősödött a nemzetközi kooperáció és koordináció, 
és egyre több olyan nemzetközi dokumentum született, amely célja a pénz-
mosás leküzdése. 

A magyar büntetőtörvénykönyv 1994-től tartalmazza a pénzmosás tényál-
lását, a kérdés azonban napjainkban is aktuális. A pénzmosók ugyanis ha-
mar kiismerik a pénzmosás leküzdésére irányuló eszközöket, törekvéseket, és 
egyre bonyolultabb, módszereket alkalmaznak, ezzel pedig sokszor megold-
hatatlan probléma elé állítják a nyomozó hatóságokat.

A pénzmosás magyarországi mértére vonatkozóan eltérőek a vélemények.  
A bűnügyi statisztikák adatokból úgy gondolhatjuk, hogy hazánk nem cél-
pontja a nemzetközi pénzmosásnak, a jelenség azonban hazánkban is egyre 
nagyobb méreteket ölt. A dolgozatomban ezt a kérdéskört próbálom meg kör-
bejárni. Először a pénzmosás általános jellemzőit, szakaszait, és a leggyako-
ribb elkövetési módszereit elemzem. Ezt követően kerül sor a pénzmosással 
kapcsolatos nemzetközi együttműködés, és az ezzel kapcsolatos dokumentu-
mok bemutatására, majd hazánk pénzmosás elleni küzdelmének büntetőjogi 
és büntetőjogon kívüli eszközeit vizsgálom meg. Ezt követően két külföldi ál-
lam, az Amerikai Egyesült Államok és Svájc szabályozása kerül bemutatásra, 
majd gyakorlati példákkal és statisztikákkal próbálok meg választ adni a fent 
említett kérdésre, valamint igyekszem de lege ferenda javaslatokat is megfo-
galmazni.
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BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TAGOZAT

ALEXA PÉTER
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Kardos Sándor egyetemi docens

A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉVEL  
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Kinek mi jut eszébe a tisztességről? A becsületesség, a jóság? Az egyenlőség 
vagy az arányosság? Netán az igazságosság? Nem könnyű válaszolni. A fo-
galom megértése nem nehéz, mondhatni könnyű. De tartalommal megtölte-
ni, kimerítően felsorolni fogalmi ismérveit igencsak nehéz lenne. Mégis min-
denki tudja miről van szó. 

Legyen az egy kérdés, legyen az egy munka – mindegy milyen, csak legyen 
tisztességes. 

Kapcsolatban van a tisztesség az erkölccsel? Ha a becsületességre, jóságra, 
egyenlőségre, igazságosságra úgy tekintünk, mint erkölcsös dolgokra, akkor 
a tisztesség is kapcsolatban kell hogy legyen az erkölccsel.

A jog is használja ezt a kifejezést, mégpedig az eljárásjoggal kapcsolatban. 
A fentebb feltett kérdések mindegyike állítás is lehet egyben, és alkotórésze 
is a fogalomnak. Hiába, az eljárásjog alkalmazása során válik érezhetővé az 
egyénnel szemben az állam hatalma, ezáltal egyértelműen elvárható az, hogy 
az esetleges – sok esetben biztos – fölény garanciákkal legyen körülbástyázva 
az önkénnyel szemben. Számos ilyen garancia sorolható fel, ám véleményem 
szerint ezek mind egyetlen célt szolgálnak, az igazságot. 

A három hatalmi ág közül egyik az igazságszolgáltató hatalom. Ezen pillér – 
mint ahogy a nevében is tartalmazza – az igazságot szolgálja, sőt: szolgáltatja. 
A garanciák segítik az igazság szolgáltatását, az igazság kiderítését. Elvárha-
tó egyáltalán az abszolút igazság kiderítése? Milyen igazságról kell beszélni? 

Dolgozatom első részében az igazságról értekezem, a továbbiakban pedig ki-
fejtésre kerül a tisztességes eljárás, mint garancia, illetve a hallgatás jogának, 
mint fogalmi ismérvnek az ismertetése. Noha a tisztességes eljárás követel-
ményének megértése, tisztázása a gyakorlaton keresztül valósulhat meg, nem 
nélkülözhető az elméleti megközelítés, a jogbölcseleti megalapozás. A dolgo-
zat röviden kitér arra is, hogy milyen jelentősséggel bír a beismerő vallomás 
az eljárásban.
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A feltárni kívánt probléma igen szerteágazó: a tisztességes eljárás megközelít-
hető mint morális, már-már jogbölcseleti kérdésként, ugyanakkor vizsgálható 
a nemzetközi és a hazai esetjog tükrében is. A dolgozat nem mélyül el egyik 
szempontban sem, célja az volt, hogy átfogó képet adjon a tisztességes eljárás 
egyes elemeiről, a hallgatás jogáról, ám terjedelmi okokból nem volt lehetőség 
a túlságosan részletes ismertetésre. 

A dolgozat másik része a tisztessséges eljárás egyik elemét, a hallgatás jogát 
vizsgálja. Ez a Miranda néven elhíresült elv igen sok kritikát kap, nem véletle-
nül: megítélése az eljárás során nem mindig egyértelmű.

Kutatásom hosszútávú célja annak vizsgálata, hogy az itt megismertetett ga-
ranciarendszer fenntartásával miképpen valósítható meg az eljárás érdemi, 
ám az eljárás eredményét nem veszélyeztető egyszerűsítése.

ARADI CSILLA 
SZE DF ÁJK
Témavezetők: Dr. Jungi Eszter megyei bírósági tanácselnök – Dr. Nyitrai Péter egye-

temi docens – Durgó Attila, mediátor, pártfogó felügyelő; Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

MEDIÁCIÓ VAGY MEDITÁCIÓ? AVAGY A BÜNTETŐÜGYEKBEN  
ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS ISMERTSÉGÉNEK  

ÉS ELISMERTSÉGÉNEK PROBLEMATIKÁJA

Napjaink büntető igazságszolgáltatásának súlyos problémáját jelenti, hogy a bűn-
cselekmények számának emelkedésével a bíróságok túlterheltté, a büntetés-vég-
rehajtási intézetek zsúfolttá váltak. Ráadásul a bírósági eljárás és annak végered-
ménye sokszor nem vezet megnyugváshoz: a konfliktus feltáratlan marad, a se-
gítség és a hatás átmeneti csupán. A megoldáskeresés az alternatív vitarendezési 
módokra, köztük a tettes-áldozat mediációra terelte a figyelmet, ami 2007. január 
1-jével Magyarországon is realitássá vált. Az új jogintézmény jogrendszerünkbe 
történő beépítése azonban nem jelentette – és jelenti – egyúttal a mediáció széles-
körű térhódítását a jogalkalmazásban, még kevésbé a társadalmi tudatban.

Dolgozatomban a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárást elsősor-
ban gyakorlati aspektusból vizsgálom. A központi dilemma: vajon kiaknáz-
za-e a mediáció alkalmazására szabott jogszabályi kereteket a jogalkalmazás? 
Hogyan alakul a mediáció gyakorlata Magyarországon, és hogyan fogadta az 
új jogintézmény bevezetését a magyar társadalom? Hogyan lehetne szélesebb 
körben ismertté és elismertté tenni a közvetítői eljárást?

Ezen kérdések megválaszolása érdekében először áttekintem a mediáció ha-
zai bevezetésének folyamatát. Ezt követően – azon alapfeltevésemet alátá-
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masztandó, mely szerint a mediáció egyedülálló lehetőséget biztosít a konflik-
tusok kezelésére – bemutatom a közvetítői eljárás előnyeit és eddigi gyakorla-
tát, alapul véve a Győr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal mediátora 
mellett töltött hónapok alatt szerzett személyes tapasztalataimat is. A felve-
tett problémákra az igazságszolgáltatás szereplőivel folytatott beszélgetéseim 
alapján igyekszem megoldást találni, ezekkel kapcsolatban javaslatokat meg-
fogalmazni. Emellett egy saját felmérés eredményeit is összegzem, melyben 
arra kerestem a választ, hogy az „átlagos” magyar polgár mennyire tájékozott 
a mediáció intézményével kapcsolatban.

Javaslataim mindenekelőtt a tájékozottság fokozására irányulnak, mivel a 
mediációval kapcsolatos jelenlegi „tudatlanság” mellett ezt kardinális kér-
désnek tartom. A megismertetés összetett folyamat, melyben kulcsfontosságú 
szerep jut a jogalkalmazónak, és véleményem szerint fokozni kellene a média 
részvállalását is. Mindamellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a társadalom 
felfogásában hosszú idő alatt a retributív felfogás gyökerezett meg, ami nem 
változtatható meg egyik napról a másikra. Ezért szükséges, hogy elteljen egy 
aránylag hosszabb időszak, mely alatt sikerrel alkalmazzák a mediációt, vi-
szonylag egységes gyakorlat alakul ki, és a jogalkalmazók népszerűsítő tevé-
kenysége révén a társadalom is „megérik” az intézmény befogadására.

Bár a jog nem tudásának következményeit mindenki maga viseli, ezért elvár-
ható, hogy mindenki maga tájékozódjon a lehetőségeiről, azonban másik ol-
dalon az érintett intézményektől, illetve az államtól is elvárható, hogy tegye 
lehetővé a megismerést.

HANDRIK ADÉL
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens – Dr. Mészáros Bence tanársegéd

A JUSTIZMORDOK OKAI – TÉVEDÉSI FORRÁSOK  
A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

A justizmordok problematikája örökzöld téma, melyet jól szemléltetnek az el-
múlt évtizedek híres tévedései, úgymint a Kirják-ügy 1957-ből, a Pusoma-ügy 
1994-ből, a Móri ügy 2002-ből. Bírói tévedések azonban nemcsak hazánkban 
fordulnak elő, más országokban is jelentős problémát okoznak, különösen az 
Egyesült Államokban, ahol tovább súlyosítja a helyzetet, hogy bizonyos álla-
maiban még mindig alkalmazzák a halálbüntetést.

A büntetőeljárás e súlyos és egyáltalán nem kívánatos végkimenetele láttán 
felmerülhet a kérdés, hogy milyen tényezők hatására következhet be: csak a 
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bíró tévedésének eredményeként, vagy az eljárás más alanyainak hibái, téve-
dései is közrejátszanak létrejöttében.

Az általam vizsgált történeti előzmények, a kutatott hazai és nemzetközi iro-
dalom, valamint a fellelhető téves ítélettel végződő esetek tanulmányozása 
alapján kíséreltem meg a justizmordok okait feltárni, meghatározni.

Ennek eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy a justizmord, 
nem csak a bíró tévedésének eredménye, nem csak az ő érdekkörében felme-
rülő tényezők játszanak közre megszületésében, hanem a büntetőeljárás bár-
mely más alanya által elkövetett hibák, tévedések is, így különösen a terhelt 
hamis beismerése, a tanúk tévedései, a téves azonosítások, a nyomozó ható-
ság tévedései, figyelmetlenségei, a hanyag helyszíni szemle, illetve házkuta-
tás, valamint a szakértők tévedései. 

Ezek alapján megállapítható az is, hogy a justizmord nem vizsgálható csu-
pán a tárgyalási szakban elhelyezve, mint téves ítélethozatal: az egy komp-
lex folyamat eredménye, melynek gyökerei, a tévedések forrásai már a bünte-
tőeljárás korai, vagyis a nyomozati szakában is keresendőek. Ez utóbbi körül-
mény különös jelentőséggel bír annak fényében is, hogy a büntetőeljárás re-
formjának meghiúsulása miatt még mindig túlzottan hangsúlyos ez az eljá-
rási szakasz.

A bíró tehát már e hibákkal tűzdelt „hozott anyagból” dolgozik, melynek fél-
resiklásait, a tévedéseket a tárgyalási szakban már egyre nehezebb feltárni, 
mely végül akadályként gördülhet a helyes ítélethozatal elé.

Mindezek ellenére a bíró felelőssége, hogy a lehető legmagasabb szintű szak-
mai felkészültség, előítéletektől mentes meggyőződés kialakulása, az egészsé-
ges kételkedésének fenntartása mellett, ezen hibák felismerésére, kijavításá-
ra törekedjen, ezáltal csökkentve a justizmordok, a téves ítéletek bekövetke-
zésének esélyét.

MATALIN ANDREA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Jungi Eszter megyei bírósági tanácselnök

SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS  
A KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEKNÉL

Dolgozatom elsősorban tényfeltáró monográfia, mellyel a szakértői mun-
kát, illetve azok nehézségeit demonstráltam, kiemelt figyelmet fordítva a 
közlekedési bűncselekmények nyomozása során közreműködő szakértőkre. 
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A hatályos törvény szerint ugyanis, ha a bizonyítandó tény megállapításá-
hoz vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell al-
kalmazni. Emellett a Be. a szakértő kötelező alkalmazásának esetei közé so-
rolja a személy alkohol-, illetve kábítószer függőségének vizsgálatát, illetve 
orvosszakértő alkalmazását a sértettek sérülései miatt, amely a közlekedési 
baleseteknél elengedhetetlen. de vajon milyen eszközök állnak e szakembe-
rek rendelkezésére az igazság felderítése érdekében? 

Ahhoz, hogy a kérdést megválaszoljam, elsőként a szakértőkre vonatkozó ál-
talános rendelkezéseket tanulmányoztam a Be. alapján. A jogtudósok elté-
rő álláspontot képviselnek a különleges szakértelemmel kapcsolatban, me-
lyet saját véleményemmel alátámasztva a dolgozatban ismertettem, majd a 
szakvéleménnyel szemben támasztott követelményekre helyeztem a hang-
súlyt. Mivel a közlekedési bűncselekmények nyomozásában az igazságügyi 
orvosszakértők és a műszaki szakértők működnek közre, ezért a továbbiak-
ban e szakemberek vizsgálati eszközeivel és módszereivel foglalkoztam. A ve-
zetési képességre hátrányosan ható szer általi befolyásoltság kérdésénél azon-
ban nehézségekbe ütköztem, mert az e körbe sorolható anyagokat egyetlen 
jogszabály sem határozza meg, valamint egységes ítélkezési gyakorlat sem 
alakult ki e területen. 

Jelen tanulmányban a szakirodalom elemzés során elsősorban hazai jogiro-
dalmat és jogszabályokat használtam fel, valamint statisztikai adatokkal alá-
támasztva igyekeztem előtérbe helyezni a probléma súlyosságát. Végered-
ményben arra a megállapításra jutottam, hogy a balesetek napjaink egyik ki-
emelkedő súlyú problémáinak tekinthetők, melyek jövőbeni csökkenése érde-
kében meglátásom szerint szigorúbb büntetésekre, és fokozottabb ellenőrzé-
sekre lenne szükség. (Magyarországon az objektív felelősség bevezetése óta 
39 %-kal kevesebb a halálos baleset.) Kitértem a túlzott mértékű szakértői al-
kalmazás kérdésére is, melyet véleményem szerint a Be. törvény módosításá-
val lehetne orvosolni.

MOLNÁR TAMÁS
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Mészáros Bence tanársegéd

A C.S.I HATÁS – AVAGY BEFOLYÁSOLHATJA-E EGY TELEVÍZIÓS KRI-
MISOROZAT A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS RENDSZERÉT?

A C.S.I., azaz a „Helyszínelők” a legnépszerűbb sorozatok közé tartozik szer-
te a világon, csak az Egyesült Államokban százmilliós nézőtáborral rendelke-
zik. A krimisorozat vázát a nyomozási szakban történő helyszíni szemlézések, 
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igazságügyi szakértői vizsgálatok és bizonyítási kísérletek jelentik. Ezek be-
mutatása idealizált környezetben történik, az eljárások értékét abszolutizálják 
a tanúvallomásokkal szemben.

C.S.I. hatáson azt értjük, hogy az átlagember sokkal több információval ren-
delkezik a bizonyításról, mint korábban, viszont torz képet tart valósnak, hi-
szen nem tudományos, hanem szórakoztató műsorokról van szó. A laikusok 
szerepe a büntetőeljárásban meghatározó az angolszász jogrendszerben, hi-
szen az esküdtszék tagjaiként ők döntenek tényállás és bűnösség kérdésében. 
Sokan arra hívják fel a figyelmet, hogy emiatt a médiahatás miatt veszélyben 
van az USA-ban az igazságszolgáltatás pártatlansága. Sokan viszont – kísér-
letekkel alátámasztva – cáfolják a negatív kilengést, és arra hívják fel a figyel-
met, hogy az esküdti rendszert sokszor és sokféleképpen igyekeztek már alá-
ásni. Ez a vita a „C.S.I hatás” hatás.

Dolgozatom alapját angol nyelvű tudományos publikációk feldolgozása jelen-
ti. A fent vázolt vitát igyekszem bemutatni a bizonyítás jogdogmatikai alap-
jai, az angolszász jogrendszer sajátosságai, és a filmek hatásmechanizmusá-
nak szempontjából. A dolgozat megírását indokolta számomra a téma kurio-
zitása, az hogy milyen hatások befolyásolják egy ítélet meghozatalát. A hazai 
vonatkozások című fejezetben pedig a magyar igazságszolgáltatás aspektusá-
ból vizsgálom a kutatás során megismert eredményeket.

NAGY ILDIKÓ
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Jungi Eszter megyei bírósági tanácselnök

A BÜNTETŐELJÁRÁS GYERMEKKORÚ SZEREPLŐI

A dolgozat témaválasztásának az okát részben az aktualitás, részben szemé-
lyes tapasztalás adja. Napjainkban egyre többet hallunk gyermekek által el-
követett súlyos bűncselekményekről, amelyek büntetlenül maradnak. Ebből 
kifolyólag állandó vita folyik a büntethetőség életkori határának leszállításá-
ról. Sajnos nagyon gyakori az az eset is, amikor gyermekkorú válik áldozattá. 
Ilyenkor a gyermek életében akár testileg, akár lelkileg maradandó sérülések 
keletkezhetnek. Azonban nem csak a bűncselekmény elszenvedői azok, akik-
ben ez nyomot hagy, hanem azok is, akik tanúi egy-egy ilyen bűncselekmény-
nek. Részletes képet nyújtok a gyermekkorú tanúkénti kihallgatásának lefoly-
tatásáról, pszichológiai vizsgálatáról, vallomásának problémás megítéléséről.

dolgozatomban tehát végigjárom a gyermek valamennyi lehetséges perbeli 
pozícióját, és sorra veszem a büntetőeljárás azon résztvevőit, akikkel a gyer-
mek a büntetőeljárás során kapcsolatba kerülhet. Jogi, pszichológiai és szocio-
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lógiai szempontú vizsgálat alapján rávilágítok a probléma összetett jellegére. 
A probléma összetettsége miatt a helyes jogszabályi háttér megteremtése ér-
dekében a jogi szempontokon túl további tényezőket is figyelembe kell venni. 
Mindezeket a gyakorlatban felmerülő problémákat felsorakoztatom, és azok-
ra megoldási javaslatot keresek.

Táblázatok segítségével érdekes megállapításokat tehetünk arra vonatkozóan, 
hogyan is alakultak a gyermekkorúakkal kapcsolatos bűncselekmények az el-
múlt 10 évben. Képet kaphatunk a gyermekkorúak által, illetve a gyermekko-
rúak sérelmére leggyakrabban elkövetett bűncselekmények előfordulásáról.

Részletesen foglalkozom nemcsak a gyermekkorúakat érintő belföldi szabá-
lyozással, hanem a nemzetközi kitekintésre is nagy hangsúlyt fektetek.  

Befejezésképpen pedig röviden felvázolom azokat a gyermekkorúakkal szem-
ben alkalmazható jogkövetkezményeket, amelyeket nem az igazságszolgálta-
tás állapít meg, hanem a gyámhatóság hatósági intézkedései közé tartoznak.

NÁNÁSI GÁBOR
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Hack Péter adjunktus

A TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS TITKOS ADATSZERZÉS, S EZEK 
EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

Korunk globális világa a bűnözés struktúráját is jelentősen átalakítja, teret en-
gedve a szervezett bűnözés különféle formáinak, amelyek egyre nagyobb ki-
hívást jelentenek a bűnüldöző, igazságszolgáltatási szerveknek. Ezek a kihí-
vások a felderítés, a nyomozás hatékonyabb eszközeit kívánják meg. Ezen esz-
közök hazánkban titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés néven ismer-
tek. A különleges eszközök alkalmazása hazánkban 20 éve zajlik jogállami ke-
retek között, ugyanakkor időről-időre felmerül a kérdéskört szabályozó jog-
szabályok módosítása akár az Országgyűlés, akár az Alkotmánybíróság által. 
Ezt egyrészt indokolja a szabályozás széttöredezett jellege, a terület azon spe-
cialitása, amely a technikai fejlődés folyamatos figyelemmel kísérését igény-
li; másrészt olyan kérdések megválaszolása, mint például a titkos információ-
gyűjtés kapcsán a feljelentési kötelezettségre megállapított időtartam vagy a 
célhoz kötöttség követelményének újragondolása. Ennek alapján dolgozatom-
ban a titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés hatályos szabályozását – a 
terjedelmi korlátokat is figyelembe véve – alapvetően elemző, összehasonlító 
módszerrel igyekeztem bemutatni, egyes kérdéses rendelkezéseknél saját ál-
láspontomra is kitérve.  
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A különleges eszközök alkalmazásuk számos alapjogot érintenek, így külö-
nösen fontos annak a körülménynek a fokozott figyelembe vétele, amelynek 
alapján a titkos bizonyítékok biztosítsanak egy olyan titokvédelmet, amelyek 
egyfelől hatékonyabbá teszik a bűnüldözést, másfelől pedig korlátok közé szo-
rítják a személyiségi jogok elleni fellépést.

Az Alkotmánybíróság döntései közül külön is érdemes kiemelni a 2/2007. (I. 
24.) határozatot, amely jelentősen átalakította a rendőrségi és a büntetőeljá-
rási törvénynek a dolgozat témáját is érintő rendelkezéseit, a jogbiztonság és 
a normavilágosság követelményeinek a figyelembevételével. Az Alkotmány-
bíróság határozata azonban számos kérdést nem válaszolt meg -, nem is lett 
volna feltétlenül a feladata. Ezek közé tartozik például a fedett nyomozó ál-
tal megvalósítható bűncselekmények, valamint a fedett nyomozó a kihallga-
tása; az ügyészi engedély vagy felügyelet szélesebb körben való lehetővé téte-
le. E kérdések körbejárásának a dolgozatomban kiemelt figyelmet szenteltem.

A titkos eszközök alkalmazásával és az abból nyert információk felhasználá-
sával kapcsolatos viták végére tehát még nem rakható pont a számos kérdés 
megválaszolatlansága miatt.

PÁSZTOR GABRIELLA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Belovics Ervin egyetemi docens

RESZTORATÍV SZEMLÉLETMÓD A BÜNTETŐJOGBAN:  
AZ ÁLDOZAT–ELKÖVETŐ MEDIÁCIÓ

A dolgozat egy meglehetősen új jogintézményt, a mediációt elemzi.

Az európai és a magyar kárjóvátételi gondolatok történetiségének felvázolása 
kapcsán rámutat a mediáció töretlen jogfejlődési ívére. A resztoratív szemlélet 
1970-es évekbeli előretörését ismertetve kiemeli az angol, a német és az oszt-
rák megoldást.A resztoratív és a klasszikus eljárás összevetését taglalva tárja 
fel a helyreállító szemlélet alapelveit.

Tekintettel arra, hogy elsősorban a nemzetközi standardoknak kell megfelelnünk, 
és leginkább ezen a területen van még tennivaló, a dolgozat hangsúlyozottan fog-
lalkozik az e tárgykörben született nemzetközi és európai dokumentumokkal, 
ígyaz ENSZ 1985-ös deklarációjával, az Európa Tanács R(99) 19. számú ajánlásával 
és az Európai Unió Tanácsának 2001/220/IB számú kerethatározatával. 

A magyar közvetítői eljárás bemutatása során mind a büntető anyagi, mind a 
büntető eljárásjogi normák mélyreható elemzését adja, kitérve azon hatályos 
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szabályokra is, amelyek akadályt gördítenek a mediáció nagyobb mértékű al-
kalmazása elé.

A pályamű empirikus kutatást is tartalmaz, a Fővárosi Igazságügyi Hivatal 
mediációval foglalkozó munkatársaival készített interjú felhasználásával is-
merteti a közvetítés társas-pszichológiai aspektusát, a gyakorlatban eddig ösz-
szegyűjtött tapasztalatokat.

A társtudományok bevonásával, a kriminológiai kutatási eredmények vizs-
gálatával járja körül a resztoratív szemlélet magyarországi társadalmi elfoga-
dottságát, abból a célból, hogy érdemi kritikát és megalapozott de lege ferenda 
javaslatokat fogalmazzon meg.

A dolgozat a hazai szakirodalom kimerítő feldolgozása és az egyéni vizsgála-
ti módszer alapján levont következtetésekkel, a hazai eljárás módosítására tett 
javaslatokkal zárul.

PÓSA EDINA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Róth Erika egyetemi docens

ÓVADÉK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

dolgozatom témájául az óvadékot választottam. Célom, hogy bemutassam 
ezen büntetőeljárás jogi jogintézmény jelenleg hatályos magyar szabályozá-
sát, és az azzal kapcsolatos bírói gyakorlatot.

Az általánosan elterjedt vélekedéssel szemben az óvadék nem idegen a ma-
gyar jogalkotás számára, mivel már az 1896. évi Büntető Perrendtartás is sza-
bályozta. Dolgozatomban először ismertetem az óvadék magyarországi tör-
ténetét. Ezután részletesen elemzem az óvadék hatályos szabályozását, kitér-
ve a Legfelsőbb Bíróság elvi bírósági határozataira is. Ezt követően bemuta-
tom a Magyarországot kötelező nemzetközi egyezményeket és jogforrásokat, 
amelyek előírják az előzetes letartóztatás minél rövidebb időre való csökken-
tését, és elvárják lehetőleg más, a személyi szabadságot jobban korlátozó kény-
szerintézkedések alkalmazását, mint a házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom 
illetve természetesen az óvadék. Majd bemutatom az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának óvadékot érintő ítéleteit és kitérek az előzetes letartóztatás túl-
zott hossza miatt Magyarországot elmarasztaló ítéleteit is. Ezután ismertetem 
a magyar bíróság gyakorlatát az óvadékkal kapcsolatban illetve elemzem a 
mellékelten csatolt statisztikai kimutatásokat is, a felajánlott és elutasított óva-
dékok számáról a jogintézmény bevezetése óta. dolgozatomban javaslatokat 
teszek arra, hogyan lehetne az óvadék alkalmazását jobban elterjedté tenni 
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Magyarországon. Ezt követően kitérek Anglia és az Amerikai Egyesült Álla-
mok óvadékszabályaira is, amely országokban különösen erős védelem övezi 
a személyes szabadsághoz való jogot, és ezáltal az óvadék alkalmazása is jóval 
elterjedtebb, és jóval szélesebb gyakorlata van, mint hazánkban.

Kutatásom eredményeként azt a következtetést vontam le, hogy az óvadéknak 
igenis van létjogosultsága a magyar büntetőeljárásban, annak ellenére, hogy 
egyelőre szűk körben alkalmazott jogintézmény. Ennek egyik oka, hogy a jog-
alkotó csak egyetlen előzetes letartóztatási ok esetén engedi alkalmazni, illet-
ve a másik oka, az elítéltek rossz anyagi helyzete. Ez magyarázza azt a jelen-
séget is, hogy az óvadékot legnagyobb számban a fővárosban és Pest megyé-
ben alkalmazzák. Dolgozatomban több lehetőséget is felvetek, amelyekkel vé-
leményem szerint növelni lehetne az óvadék elterjedtségét. Mindez nem csak 
azért lenne hasznos, mert azt várják el tőlünk a nemzetközi szervezetek és a 
Magyarország által ratifikált egyezmények, hogy minél több előzetes letartóz-
tatást helyettesítő, annál kisebb jogkorlátozással járó kényszerintézkedés áll-
jon a jogalkalmazó rendelkezésére, hanem mert anyagi jellegű szurrogátum-
ként az óvadék alkalmas lehetne a bűncselekmény sértettje kárainak megtérí-
tésére. Ez az eszköz sokkal hatékonyabb és gyorsabb lehetne, mint ami jelen-
leg a sértettek rendelkezésére áll.

RESÁN DALMA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Elek Balázs adjunktus

A BÍRÓI PERVEZETÉS ÉS SZUBJEKTIVITÁS–BEFOLYÁSOLÁS  
A TÁRGYALÓTEREMBEN

Amikor a TDK-s dolgozat lehetősége szóba került, olyan témát próbáltunk ta-
lálni konzulensemmel, melyben még lehetőség van újat mondani. Ezért esett a 
választásunk a bírói szubjektivitás és befolyásolás témakörére. Tudtam, hogy 
kevés szakirodalom áll rendelkezésemre, de éppen ezért jelentett kihívást. Be-
széltem gyakorló bírókkal, hallgattam tárgyalásokat és elkezdtem írni.

A köznapi ember leggyakoribb vélekedése a bírói munkáról, hogy nem tud-
nám csinálni, mert nincs elég bátorságom, hogy büntetést szabjak ki, hogy fel-
vállaljam a döntés felelősségét. Ahogy az általam választott témába beleme-
rültem, fokozatosan jöttem rá, hogy a fentiek csak a jéghegy csúcsát képezik. 
Mire ugyan is a bíró az ítélethozatal lehetőségéhez ér, már túl van a nehezén. 
Lefolytatta a bíróság a bizonyítási eljárást, mely az ítélkező munka legsokré-
tűbb, legfontosabb, legszabatosabb része. S ebben mutatkozik meg az ítélke-
ző bíró személyisége a legigazabban. Hányszor halljuk ügyészektől, ügyvé-
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dektől: ez előtt a tanács előtt szívesen tárgyalok, a másikhoz, ha megyek, előt-
te nyugtatót veszek be. A tárgyalásvezetés légköre meghatározza az egész el-
járást. de meghatározó a döntés elfogadásában, elfogadtatásában is. Az eljá-
rás részt vevői felé nagy empátiával, figyelemmel, türelemmel, de ugyanak-
kor objektivitással, határozottsággal, szakszerűséggel forduló bíró hitelessé-
gét, méltóságát, az ítéleti döntését sokkal nehezebben lehet megkérdőjelezni, 
mintha az szélsőségekkel, sértő, fellengzős iróniával tűzdelt eljárásban szüle-
tik meg. Erről írtam – de a téma terjedelmét, változatosságát figyelembe véve 
közel sem a teljesség igényével. Néha nagyvonalúan, érintőlegesen, néha a fel-
rázás szándékával a nyers szókimondás eszközével élve. De mindig szem előtt 
tartva és nem győzve hangsúlyozni és dicsérni az általánost.  Hajlamosak va-
gyunk ugyanis azt gondolni, hogy ami átlagos, az nem mindig jó. Ami átla-
gos, az nem elég érdekes és dicséretes. A bírák szempontjából, úgy gondolom, 
hogy ami átlagos, az a legközelebb áll az elvárhatósághoz. Ha megkérdezzük, 
a szomszéd nénit, a visszaesőt, a munkahelyi vezetőt arról, hogy kit tekint ki-
váló bírónak, az elvárásai személyisége, joghoz fűződő kapcsolatai, múltja, je-
lene alapján determináltak, azaz szubjektívek, és már csak részben felelnek 
meg az átlagnak. A dolgozatomban részletesen kifejtett bíróval szemben tá-
masztott követelmények azok, amelyek átlagosnak tekinthetőek.  Ez az átla-
gos követelmény azonban a társadalom más, átlag polgárával szemben olyan, 
aminek ha megfelel, akkor őt már kimagasló emberi tulajdonságokkal jelle-
mezzük. Nem tesszük helyesen, amikor az „átlagot” teljesítő bíró mellett szó 
nélkül megyünk el, hiszen ő munkája során végig kimagaslóan teljesít ez ál-
tal. Az én szempontomból azonban ez a bíró nem „érdekes”, mert CSAK teszi 
a dolgát. A problémát az ettől eltérő jelenti, és ezeket a másságokat kell elvet-
ni. Ezekkel a másságokkal foglalkoztam dolgozatomban.  A viszonyulásomat 
a szélsőségekhez kifejezésre juttattam véleményemben. Hangsúlyozom, hogy 
az átlagtól eltérőekről írtam, nem pedig a bírák átlagáról.

VARGA ÁGNES
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Lajtár István egyetemi docens – Dr. Ihász Sándor mb. előadó 

TANÚVÉDELEM

A dolgozatban a tanúvédelem témakörét elsőként történeti és nemzetközi ol-
dalról közelítettem meg. A történeti oldal (1990-es évek előtti időszak nem 
számottevő) mellett a bűnözési stílusok rendszerváltás utáni változására 
fokuszáltam, mely megalapozta a tanúvédelmi eszközök bevezetését. Cikkek 
alapján rekonstruáltam az 1990-es évek előtti bűnözést és az utána bekövet-
kező változásokat.
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Nem mehettem el amellett a tény mellett, hogy a tanú fogalma az egyes eljá-
rásjogokban mennyire különbözik és az első lépés lehetne akár az, hogy eze-
ket tisztázni, egységesíteni kellene a jogalkotóknak. Érdekességként kiemel-
tem, hogy a szabálysértés és a büntetőjog is más-más fogalmat használ. 

A nemzetközi rész esetében talán az USA módszerei a legismertebbek, mind-
ezek ellenére a részletszabályozás már talán kevésbé. Az Európai Unió szabá-
lyozását tartottam még fontosnak kiemelni, hiszen látni kell, melyek a Be.-ben 
azok a szabályok, melyek megfelelnek az uniós elvárásnak és mely irányokat 
szorgalmaz majd az EU.

Az érdemi rész valós jogesetek és a törvényszöveghez fűzött saját gondolatok-
ból épül fel, természetesen, több helyen tudományos alátámasztással. A ta-
núvédelem eszközeit három csoportba osztottam: tanúvédelem tágan értel-
mezett, indirekt és alkalmazott eszközei.  A tágan értelmezett eszközök egy 
olyan csoport, melyben több alapelvből, akár Alkotmányból fakadó védelmi 
eszközök vannak. Az indirekt eszközök csoportja azokat az eszközöket ta-
karja, melyek teljesen a védelmet szolgálják, de kvázi elrejtve, nem egységes 
szerkezetbe foglalva lelhetőek fel a Be.-ben, így összefoglaltam azokat.  Az al-
kalmazott eszközöknek azokat tituláltam, melyek a törvény megfelelő pont-
ján, az erre kijelölt fejezetben szerepelnek. A dolgozat további részében ezen 
eszközök vizsgálatával foglalkoztam. Megnéztem melyik szabályozás hogyan 
működik, vagy éppen nem működik a gyakorlatban. Állításaimat, megállapí-
tásaimat konkrét, megtörtént jogesetekkel támasztottam alá, némelyik még 
ebben a pillanatban is folyamatban lévő ügy Budapesten. Természetesen ügy-
szám nem szerepel bennük és az ügyben érintettek neve sem került bele a dol-
gozatba.

A dolgozat végére azt a megállapítást tettem, hogy a tanúvédelem szüksé-
ges, mert gyakran a megfelelő szintű tanúvallomásokhoz csak ezek segítségé-
vel lehet jutni. Egyes ügyekben nem lehet kockára tenni a tanú testi épségét. 
Azonban némelyik eszköz túlszabályozott és még nincs meg a megfelelő hát-
tere, míg más eszközöknél jó a szabályozás, de a gyakorlat nem kezeli egysé-
gesen ezeket, valamint vannak sajnos olyan eszközök is, amelyek hiába kidol-
gozottak, a mai életben nem sokat érnek.
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BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG ÉS  
KRIMINALISZTIKA TAGOZAT

CSERHÁTI SÁNDOR
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Vókó György egyetemi tanár – Dr. Pogácsás Anett adjunktus

PPP KONSTRUKCIÓJÚ SZERZŐDÉS  
A MAGYAR BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN

A PPP típusú szerződések alkalmazása Magyarországon alapvetően nem vál-
totta be a hozzáfűzött reményeket. A konstrukció összetettsége, a hazai sza-
bályozás bonyolultsága pedig tovább nehezíti annak a kérdésnek a megvála-
szolását, hogy miért nem lett a Nyugat-Európában már régóta ismert projekt-
menedzselés nálunk is sikeres. 

Dolgozatom első fejezetében, azokat a tényezőket igyekszem feltárni, ame-
lyek egyáltalán a PPP szerződés megjelenését indukálhatták, illetve hogy a 
magánjog szempontjából mit is jelent, egy ilyen fajta kötelezettségvállalás. 
A büntetés-végrehajtás világában a magántőke megjelenése rendkívül fon-
tos kérdés, melynek a szakirodalom általános vélekedésétől eltérően magán-
jogi, tulajdonjogi kiindulópontot adok. A szokatlan módszertan, egyben fi-
gyelemfelhívás arra nézve, hogy nem lehet a büntetés-végrehajtást elszakíta-
ni a célhoz kötött állami tulajdon gondolatkörétől. A hazai közjogi és magán-
jogi gondolkodás szerint, hagyományosan létező fogalom értelmezése valódi 
ismeretalapot jelenthet, a PPP konstrukciójú, két hazai börtön működésének 
áttekintéséhez, a magyar büntetés-végrehajtás kihívásainak tükrében. A kér-
dés megértéséhez elengedhetetlen, a PPP szerződés polgári jog hátterének rö-
vid ismertetése is, melyre a második fejezetben térek ki. 

Nem mellőzhető természetesen, a tőke és a büntetőhatalom viszonyának dog-
matikai bemutatását sem, a harmadik fejezetben emellett vázolom a börtönök 
megvalósulásának feltételeit és a gyakorlati tapasztalatokat, az országos pa-
rancsnokság az üzemeltető és az ügyészség részéről is. 

Az Egyesült Királyságban kezdték el először Európában alkalmazni a PPP-t a 
büntetés-végrehajtásban, éppen ezért az utolsó fejezet első részében, kiemelt 
figyelmet szentelek a már ismert szigetországi példáknak. Meggyőződésem, 
hogy a társadalomnak a börtön éppúgy része, mint bármilyen más közszol-
gáltatást végző szerv, éppen ezért a költségvetésben rejlő alapvető hiányossá-
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gokért, nem a büntetés-végrehajtás hivatásos állományát, hanem a szaktár-
ca irányítását terheli felelősség. Nem lehet tovább az üzleti élet érdekeit ki-
szolgálva, majd a büntetés-végrehajtás „zártságára” hivatkozva megtagadni 
a probléma létét, a szerződések előnytelenségét firtató kérdéseket pedig ma-
radi, progresszió ellenesnek bélyegezve lesöpörni. A PPP szerződések és egy-
általán a magántőke dogmatikai hátterének megértése azért is fontos, hogy a 
jövőben a valódi értékén tudjuk kezelni a befektetők szerepét a büntetés-vég-
rehajtásban, mely a feladatok megválogatásával, a jogszabályi háttér kidolgo-
zásával, alapot teremthet a hatékony együttműködésre, de semmiféleképpen 
sem úgy, hogy a közérdeket a magánérdeknek rendeljük alá.

GOMBÁS TAMARA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

BŰNÖZŐI PROFILALKOTÁS A BŰNTÉNYEK FELDERÍTÉSÉBEN

A kriminológiai pszichológia részét képező profilalkotás vizsgálatának kö-
zéppontjában az egyedi bűnözővé válás pszichológiai kérdései, az elköve-
tő viselkedésének és motivációjának értelmezése, a helyszín, valamint a 
viktimológia elemzése áll. Az új nyomozási módszer lényege röviden úgy ha-
tározható meg, hogy profilalkotás során az ismeretlen személyazonosságú el-
követő különleges viselkedésének elemzése révén következtetést vonnak le 
annak fizikai megjelenésére, korára, valamint iskolázottságára, és szociális 
helyzetére egyaránt. Ezt a módszert eredetileg pszichológiai profilalkotásnak 
nevezték, ma bűnözői profilalkotásként, vagy viselkedésanalízisként említ-
jük.

A bűnözői profilalkotás két alapvető módszerét különböztethetjük meg: 
az induktív, illetve a deduktív technikát. Az előbbi elsősorban statiszti-
kai adatokra, matematikai törvényszerűségekre épít, míg az utóbbi jelentős 
multidiszciplináris tudást igényel, és nagyban épít a pszichológia, krimina-
lisztika, viktimológia, valamint a törvényszéki patológia téziseire. Az induk-
tív módszert alkalmazzák jelenleg a hazai bűnüldözésben, az FBI által alkal-
mazott profilalkotó módszer azonban a deduktív technikára épít.

Kutatásom, illetve dolgozatom elsődleges célja az új nyomozási módszer ál-
talános bemutatása mellett, az amerikai, valamint a hazai profilalkotó mód-
szer összehasonlítása, valamint kritikai elemzése volt. Ennek során nem csak 
az elméleti munka részleteire tértem ki, hanem konkrét gyakorlati példán ke-
resztül ismertettem a két technika alapvető jellemzőit, módszereit. Megállapí-
tottam, hogy tisztán sem a külföldi, sem a hazai módszer nem alkalmazható, 
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így a dolgozatban javaslatot teszek arra nézve, hogy miként lehetne a két tech-
nika ötvözetét alkalmazni mind a nyomozás, mind a büntetőeljárás során, va-
lamint ezzel milyen sikereket lehetne elérni. Ha a magyar induktív megköze-
lítést kiegészítenénk a deduktív profilalkotás eszköztárával, akkor elkerülhe-
tő lenne, hogy egy túl általános profil készüljön, és így a jelenleg 75 százalékos 
találati pontossággal működő technika akár 85-90 százalékos eredményesség-
gel is működhetne.

Következtetést vontam le arra nézve is, miként lehetne mindezt alkalmazni a 
hazai bűnüldözésben, ill. büntetőeljárásban. Teljesen egyértelmű, hogy maga 
a profilalkotás, mint folyamat kizárólag a nyomozás során alkalmazható, 
azonban felmerül a kérdés, hogy az annak eredményeként létrejövő személyi-
ségprofil mennyiben értékelhető bizonyítékként egy büntetőeljárásban. Jelen-
leg a személyiségprofilt, mint szaktanácsadói véleményt fogadják el a bizonyí-
tás során, azonban az általam tett javaslatok alkalmazása révén már megállná 
a helyét: vagy mint egy új bizonyítási eszköz, vagy mint szakértői vélemény.

HORVÁTH ORSOLYA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens – Dr. Mészáros Bence egyetemi ta-

nársegéd

A KRIMINALISZTIKAI SZAGAZONOSÍTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE

dolgozatomban a szagazonosítást, mint a kriminalisztika viszonylag fiatal 
ágát kívántam bemutatni. Maga az eljárás alkalmazható egyrészt a nyomo-
zás operatív szakaszában, másrészt a bírósági eljárásban is felhasználásra ke-
rülhet annak eredménye. Többek között az eljárás újszerűségére és nem kellő 
megismerhetőségére hivatkozva kételyek merülhetnek fel többekben az ered-
mények megbízhatóságának tekintetében. A dolgozat elkészítése során, olyan 
vizsgálati módszert alkalmaztam, mely alátámasztja a szagazonosítás létjo-
gosultságát a hazai büntető igazságszolgáltatásban. Mind a kutyák fiziológiai 
felépítésének vizsgálata és az eddigi gyakorlat alátámasztja ezt a tételt. Azon-
ban annak ellenére, hogy Magyarországon több mint 30 éve alkalmazzák a 
felderítés során ezt a fajta személyazonosítást, a hazai szakirodalom (eltekint-
ve néhány jeles képviselőtől) és a jogalkotó nem helyezett kellő hangsúlyt az 
eljárás kidolgozására, esetleges gyakorlatban felmerült visszásságok megol-
dására. A jogi szabályozás vizsgálata során hiányosságok, pontatlanságok fi-
gyelhetők meg, melyek felvetik a kérdést: fontos-e egyáltalán a jogalkotónak 
és a jogalkalmazónak, hogy a szagazonosítás, ahogyan a poligráf alkalmazása 
is bizonyítási eljárásként legyen alkalmazható a büntetőeljárás során? A sza-
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bad bizonyítás elvéből következően helyes az a megállapítás a jogalkotó ré-
széről, hogy a szagazonosítás egyéb bizonyítási eljárásnak tekinthető, azon-
ban az eljárás résztvevőinek jogi állása nem kerül megállapításra. A jelenle-
gi helyzet tükrében, olyan gyakorlati problémák is felmerülnek a szabályozás 
során, melyek az eljárás alkalmazását, megbízhatóságát tovább gyengítik. Vé-
leményem szerint ezen külön, a dolgozat során kiemelt problémák kezelése az 
elsődleges feladat a szagazonosítás területén. Magyarország az elsők között 
volt, amely alkalmazta a szagazonosítást, azonban az elmúlt évtizedek alatt 
empirikus kutatások nemigen születtek az összehasonlító eljárásra vonatko-
zóan. Amíg a tudomány jelen állása nem teremti meg a lehetőséget, hogy a 
kutyákat, mint speciális műszereket helyettesíteni tudjuk, addig az eljárás mi-
benlétének, határainak és korlátainak megismerése közelebb vihet minket a 
hibalehetőségek, a felmerült kétségek enyhítéséhez. A jövőre vonatkozó rövid 
áttekintés és maga az azonosítás tárgya is indokolja a kísérletek megkezdését. 
Az eredmények nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismerést jelen-
tenének, esetleges standardizálást is felvetnének. A kutyák szaglásának pon-
tos megismerése nemcsak a kriminalisztika, hanem az egészségügy és hadi-
ipar területén is új lehetőségeket kínálnának a jövőben. A dolgozat során a fel-
merült problémák egy rövid szeletét mutattam be, melyek indokolják jogászi 
szemmel tekintve az eljárás jogi szabályozásának újragondolását, a gyakorlat-
tal való összehangolását és az eddigi eredmények feldolgozását.

HUBA LILLA LUCA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens – Dr. Mészáros Bence tanársegéd

DECEPTION DETECTION – AVAGY A MEGTÉVESZTÉS  
FELDERÍTÉSE ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI ŐSZINTESÉGVIZSGÁLAT  

A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

A kriminalisztika hét fő kérdésére (Mi? Mikor? Hol? Hogyan? Ki? Kivel? Mi-
ért?) a választ a bizonyítási eszközökből nyerhetjük, amelyek közül is nagy 
jelentőséggel bírnak a vallomások. A büntetőeljárás során ugyanis a vallo-
mások megbízhatósága, pontossága és hitelessége az eljárás egyik kulcskér-
dése. A megtévesztés felderítésére, kiszűrésére két módszer áll rendelkezé-
sünkre: az egyik a műszeres őszinteségvizsgálók alkalmazása, a másik pe-
dig a pszichológia tudomány igénybe vétele. Ezzel kapcsolatosan a dolgozat 
foglalkozik a kihallgatások pszichológiai hátterével, a kognitív interjú tech-
nikával, a vallomások befolyásolhatóságával, az emberi emlékezettel, továb-
bá a hamis vallomások problematikájával. E témakörök gyakorlati oldalát pe-
dig kísérleteken és a megkérdezett vezető beosztású nyomozó véleményén ke-
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resztül igyekszem demonstrálni. A dolgozatban ismertetett kísérletek rámu-
tattak arra, hogy még semleges körülmények között is komoly mértékben be-
folyásolható az emberi elme, e befolyásolhatóság mértéke pedig csak fokozó-
dik egy olyan stresszhelyzetben, amivel egy bűncselekmény, illetve kihallga-
tás vélelmezhetően jár.

A dolgozatban bemutatott műszeres őszinteségvizsgálók alapján (poligráf, 
szemhőmérséklet vizsgáló, PSE, igazságügyi kézírásvizsgálat, fMRI, 
monoscanner) a jövő véleményem szerint két úton képzelhető el: ha az egyéb 
tudományágak képviselői felfedezik az agyban lévő gondolatok olvasásának, 
képi megjelenítésének technikáját, akkor a jövő mindenképp a monoscanneré. 
E készülék ugyanis már tényleges hazugságvizsgáló eszköz lenne, miután a 
vizsgálat alá vont személy agyában megjelent képekből a bűnösség megálla-
pítására is sor kerülhetne. Mindaddig pedig a magas fokú eredményességet 
mutató poligráf mellett az ún. pszichológia stressz értékelő eszköz (PSE) egy 
figyelemreméltó műszer, amely műszer képes a stressz fennállásakor az em-
beri fül számára nem hallható hangszínt kimutatni. Nagy előnye pedig, hogy 
akár telefonbeszélgetés, vagy hangfelvétel után is alkalmazható. 

Az őszinteségvizsgálatok emberi oldalával kapcsolatban elmondható, hogy 
egy nagy tapasztalttal bíró nyomozó, aki megfelelő kérdezési technikával, 
emberismerettel, megfigyelési képességgel rendelkezik, mint egyfajta élő 
őszinteségvizsgáló, képes a megtévesztés felderítésére, azaz a hamis tanú és 
beismerő vallomások kiszűrésére.

A dolgozat összegzéseként és kutatásaim eredményeként az állapítható meg, 
hogy minden kihallgatás más és más, így a kihallgatási taktika is mindig egye-
di, a kihallgatott személyiségéhez igazodik; eredményessége pedig nagyban 
függ a nyomozó képességeitől is. Kiindulási pontként szolgálhat a kognitív in-
terjú technika, amely mennyiségileg és minőségileg is képes megnövelni a ki-
hallgatott személytől szerezhető információkat. Leszögezhető továbbá az is, 
hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a pszichológia tudomány mind elméle-
ti, mind gyakorlati oktatására a rendőrképzésben.

A kitűzött cél kettős: egyfelől a megtévesztés minél nagyobb arányú kiszűré-
se, másfelől pedig a szuggesztió elkerülése, kiküszöbölése az egész büntető-
eljárásban.
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KORMOS TÍMEA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár 

„MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS ES, ET IN PULVEREM 
REVERTERIS.” – A HOLTTEST-AZONOSÍTÁSRÓL, MINT A BÜNTE-

TŐELJÁRÁS EGYIK PROBLÉMÁS KÉRDÉSKÖRÉRŐL

A dolgozat célja, hogy a holttest-azonosítás tárgykörében felmerülő egyes el-
méleti vetületű problémákra rávilágítson. Célja továbbá az is, hogy a hatályos 
német és osztrák szabályozás kritikai vizsgálatának elvégzése után és ennek 
tükrében kínáljon alternatívákat a hazai szabályozás esetleges megreformálá-
sára. Különösen abban a tekintetben, hogy a német és az osztrák StPO a ha-
lottszemléről meglepő részletességgel rendelkezik, amivel szemben a magyar 
Be. szűkszavúsága szembetűnő. 

A holttest-azonosítás, mint eljárásjogi cselekmény vizsgálata a büntető eljá-
rásjog tudomány szegmensén túl azonban az igazságügyi orvostan, mint ha-
tárterületi tudományág spektrumából is szükséges, mivel a hatályos szabá-
lyozás kapcsán felmerülő problémák ennek segítségével – a gyakorlatban – ér-
hetőek leginkább tetten. A dolgozat nem ismerteti az egyes azonosítás során 
alkalmazható eljárásokat, mint például a dNS vagy röntgenes azonosítást, a 
problémafelvetés és kritikai vizsgálat mellett szükségtelen ugyanis a techni-
kai megoldások részletes bemutatása.

A mű követi azt a német szemléletet, mely szerint a halottszemle mellett és az-
zal összefüggéseiben vizsgálandó a halottvizsgálat is, mivel a hatályos szabá-
lyozás sajátos komplementer halmaz létrejöttét eredményezte, amely számos 
esetben a büntető eljárás megindulásának elmaradását vonata maga után. 

Az alapfogalmak definiálása után a szükséges mértékig történeti áttekintést 
végzek. A dolgozat központi magját alkotó problémafelvetés körében vizsgá-
lom például azokat az anomáliákat, amelyek jogbiztonságot is veszélyeztetik, 
ilyen például a rendkívüli halál német definíciójának hiánya ezzel összefüg-
gésben az egyes halálnemek pontos körülírásának elmaradása, a formanyom-
tatványok kitöltésével kapcsolatos kérdések, a semmitmondó halálokok kér-
désköre, a tartományi szintű szabályozásból eredő problémák Ausztria ese-
tében is.

Fontosnak tartom hangsúlyozni a holtest-azonosítás jelentőségét különösen 
abból a tényből fakadóan, hogy az emberölés tettesének azonosítása a holttest 
azonosításával komplex egészet alkot. A kegyeleti okokon túl a jogbiztonság is 
azt kívánja meg, hogy ne legyenek azonosítatlan holttestek, hogy az ide vonat-
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kozó jogi rendelkezések akadálytalanul és egységes gyakorlat szerint kerülje-
nek alkalmazásra, hogy ez az egységes gyakorlat alkalmas legyen arra, hogy 
minden szükséges esetben meginduljon a büntetőeljárás.

LÁDA BERTALAN
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Bíró Gyula címzetes egyetemi docens

A BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG ÉS A KRIMINALISZTIKA KAPCSOLATA 
A HELYSZÍNI SZEMLE ÉS A  PROFILALKOTÁS TÜKRÉBEN

A kriminalisztika (mely három területen jelentkezik: mint bűnügyi nyomo-
zástan, azaz a gyakorlat; mint bűnügyi tudomány és mint tantárgy) és a bün-
tető eljárásjog kapcsolatát azért választottam kutatásom kiindulópontjának, 
mert felkeltette az érdeklődésem a büntető eljárásjog büntető per előtti szaka-
szai közül a nyomozás (és ezzel kapcsolatban a profilalkotás), így szerettem 
volna behatóbban is megismerni ezen területeket, emiatt lett kutatási dolgo-
zatom címe: A büntető eljárásjog és a kriminalisztika kapcsolata a helyszíni 
szemle és a profilalkotás tükrében.

Természetesen, mint minden tudományos cikk, illetve tanulmány szerzőjé-
ben, így bennem is felvetődtek kérdések, így ezeket próbáltam dolgozatom so-
rán megválaszolni: 

Valójában milyen segítséget nyújt a kriminalisztika a büntetőeljárásnak, meny-
nyiben könnyíti meg az igazságszolgáltató szervek és személyek munkáját? 

Emellett felmerült bennem az a kérdés is, hogyha a két terület ennyire ösz-
szefügg, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényünk miért nem szabá-
lyozza egy helyen a nyomozó hatóság, a bíróság, illetve az ügyész bizonyos jo-
gosultságait (akárcsak a szemlével kapcsolatosan a Be. 119. § (1) bekezdését, il-
letve a Be. 123. § (3) bekezdését tekintve)?

Dolgozatomban először röviden bemutatom a bűnözéssel foglalkozó tudomá-
nyokat, majd a kriminalisztika fogalmát, célját és rendszerét tisztázom. Mind-
ezek után a kriminalisztika és a büntető eljárásjog kapcsolatán belül a bünte-
tő eljárásjog kriminalisztikára gyakorolt hatását ismertetem, majd a helyszíni 
szemle témaköre után konkrétan a nyomozással és a profilalkotással foglal-
kozom. Dolgozatom végén a kriminalisztika jövőjéről, nemzetközi tendenciá-
iról írok, a kérdéseimet megválaszolom, illetve saját véleményemet is megfo-
galmazom a témával kapcsolatban. 

A feltett első kérdésemre a válasz egyszerű, hiszen a kriminalisztika jelentős 
mértékben megkönnyíti az igazságszolgáltatás és az ehhez tartozó szervek és 
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személyek munkáját, hiszen ha csak a nyomozásra, ezzel kapcsolatban a pro-
filalkotásra gondolunk, az elkövetőről igen sok információ megtudható egy 
helyes személyiségprofil alapján, ennek következményeként az elkövető ha-
marabb tesz beismerő vallomást egy rendőrségi kihallgatáson és ezzel jelentős 
mértékben megkönnyíti a bíróság feladatát egy adott ügy eldöntése esetén. 

A második általam feltett kérdésre a válasz komplikáltabb. Bár sokan kriti-
zálják az 1998: XIX. tv. szövegezését, a nyomozó hatóság(ok), a bíróság és az 
ügyész szerepe más egy büntetőeljárás során, így véleményem szerint a nyo-
mozó hatóság(ok) külön szerepeltetése (akárcsak a szemlénél) megengedhető, 
hiszen nem feltétlenül szükséges egy bizonyos jogosultságnál az összes „sze-
replő” említése, főleg ha ezen jogosultság engedélyhez kötött.

Meglátásom szerint bár a két bűnügyi tudomány közötti kapcsolat fennáll, a 
büntetőeljárási kódexünk szabályozása ilyen téren megfelelő, így szerintem 
szükségtelen az 1998. évi XIX. tv. ilyen szintű módosítása.

NÉMETH NIKOLETTA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Göndör Éva adjunktus

A SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK 
MUNKAJOGI KÉRDÉSEI

dolgozatomban a magyarországi büntetés-végrehajtásban zajló munkáltatás-
sal foglalkoztam. Az elítéltek helyzetére vonatkozó előírásokat, az általános és 
a speciális munkajogi szabályok összehasonlításával vizsgáltam. Az elméleti 
kérdések gyakorlatban történő megvalósulását, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságától kapott engedély alapján, a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön intézetében tanulmányozhattam. E büntetés-végrehajtási intézet lehe-
tővé tette számomra, hogy betekintést nyerjek a fogvatartotti munkáltatásba. 
Az elítéltekkel kérdőíves felmérést végeztettem, amelynek eredményét szöve-
ges elemzéssel, ábrákkal és táblázatokkal is szemléltetem.

Kutatásom eredményeként rávilágítottam arra, hogy a fogvatartottak megfe-
lelő foglalkoztatásának lehetőségei messze elmaradnak a kívántaktól. Ennek 
okait négy csoportba foglaltam össze:

Elsőként azon jogszabályi előírások hiányára hívtam fel a figyelmet, amelyek 
egyrészt tartalmaznák az olyan korszerű alapelveket, mint a nyitottság, egyé-
niesítés, differenciálás; másrészt meghatároznák a büntetés-végrehajtási inté-
zetek konkrét kötelezettségeit a foglalkoztatási lehetőségek biztosítására.
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A második okcsoportot a büntetés-végrehajtási intézetek számára rendelke-
zésre álló tárgyi és pénzügyi feltételek szűkössége alkotja. Ebben a körben 
kell megemlíteni a megfelelő munkalehetőségek hiányát. Ahhoz, hogy a gaz-
dasági társaságok a fogvatartottaknak minél több munkalehetőséget adjanak, 
olyan sikeres és versenyképes üzletágakat kell fenntartani, amelyek képesek 
nyereséget termelni. A nyereségből fejleszteni kell, és a fejlesztési, beruházá-
si pénzekből kell elkülöníteni a fogvatartotti munkahelyteremtő beruházá-
sokra.

Harmadikként a programok szervezéséhez szükséges szakemberek alacsony 
számát jelöltem meg. A különböző specialisták (elmeorvosok, pszichológu-
sok, szociális munkások, szakoktatók) alkalmazása ma már elengedhetetlen 
kikötés a büntetés-végrehajtás sikeres működtetéséhez. Továbbá kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a szolgálatot ellátó hivatalos személyek és közalkalma-
zottak folyamatos képzésére és továbbképzésére is.

A foglalkoztatás szubjektív akadályai fogvatartotti oldalon jelentkeznek, mi-
vel jelentős részük iskolázatlan, szakképzetlen; ezért úgy gondolom, hogy az 
eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni nevelésükre, oktatásukra és (szak)
képzésükre.

Végkövetkeztetésem, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek törekednek a 
rendelkezésre álló erőforrások megfelelő hasznosítására. Az intézményrend-
szer viszont jelenleg nem rejt magában olyan személyi, tárgyi és költségve-
tési tartalékokat, amelyek kiaknázása rövid távon jelentősen javíthatná a 
fogvatartottak foglalkoztatásának helyzetét.

RÁKÓCZI DÓRA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Vókó György egyetemi tanár – Dr. Kőhalmi László adjunktus

A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON 
AZ EURÓPAI SZABÁLYOK TÜKRÉBEN

A TdK dolgozat témája hazánk büntetés-végrehajtási intézeteinek állapota, 
a Miniszteri Tanács 2006. évi ajánlásának fényében. Az értekezés bemutatja a 
magyarországi helyzetet, az oktatás, a munkavállalás, a foglalkoztatás terüle-
tén, és kitekintést nyújt számos európai állam hasonló területeire. 

A mű röviden ismerteti a szabadságvesztés fejlődését, valamint a nemzetközi 
szervezetek létrejöttének szükségességet.  A dolgozat kitér két büntetés-vég-
rehajtási intézet szabályaira, a kapcsolattartással és a csomagküldéssel kap-
csolatban, valamint a nőkre és fiatalkorúakra vonatkozó szabályokra. 
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A dolgozat bemutatja a büntetés-végrehajtás garancia rendszerét, valamint le-
hetőséget nyújt megismerni egy nem reprezentatív felmérésben megkérdezett 
100 ember véleményét a hazánkban uralkodó állapotokról.

A dolgozat betekintést nyújt a fogva tartási intézetek okozta károkra, melyek 
az egyén személyiségében következnek be. Erre tekintettel ismerteti a ma-
gyarországi és külföldi legnagyobb problémát okozó túlzsúfoltságot, és alter-
natívákat ad, a „börtönnépesség” csökkentésére. 

A dolgozat témája szempontjából releváns hazai és külföldi szakirodalmat át-
tanulmányozva és a hazai büntetés-végrehajtási gyakorlatot megvizsgálva 
követendőnek tartanám, az elektronikus felügyelet bevezetését, a közérdekű 
munka és pénzbüntetés lehetőségét, a mediáció elterjedését illetve a magántő-
ke bevonással építetett új intézetek számának növekedését.

SCHWARTZ CSILLA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Lajtár István egyetemi docens – Dr. Ihász Sándor mb. előadó 

FIATALKORÚAK A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

A dolgozatom téma választását a fiatalkorúak speciális eljárásjogi helyzete ih-
lette. A gyakorlatom során, sokszor a saját tapasztalataim alapján jöttem rá 
hogy a fiatalkorúak esetében gyakorta egyszeri botlásról van szó, a visszaesők 
száma a statisztikai adatok tükrében nagyon csekély. Az esetükben a bünte-
tésnek és magának az eljárásnak azt a célt kell szolgálni, hogy a megbotlott fi-
atalnak megmutassuk a helyes utat, hogy később törvénytisztelő polgárrá vál-
hasson, és ezt tovább tudja adni gyermekeinek.

 A dolgozat átfogóan bemutatja a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatását 
egészen a Csemegi-Kódextől kezdve. Bemutatom az anyagi jogi, eljárás jogi és 
büntetés-végrehajtási jogi speciális szabályokat. A jelen helyzetben kiélezve a 
2010-es módosításokra, továbbá javaslatokra melyek erőteljes kísérleteket tesz-
nek a rendszer teljes megváltoztatására.  

Ezen kívül a nemzetközi szabályok és a nemzeti szabályok összehangolásá-
val is foglalkozom. A nemzetközi szabályok közül kiemelkedőek a gyermek-
védelmi konvenciók, az un. „Pekingi Szabályok”.  

Továbbá részletezem a gyermekvédelmi jelzőrendszer sajátosságait, azt hogy, 
hogyan lehet megfelelő eszközökkel védeni a gyermekeket. A gyermekvédel-
mi rendszernek hatalmas szerepe van a prevenció terén, így álláspontom sze-
rint fejleszteni kellene. 
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A pályamunkám legvégén pedig a saját gondolataimat fejtem ki hogy, hogyan 
lehetne a rendszer működése még hatékonyabb, és hogy a 2010-es módosítá-
sok mennyire befolyásolják az ügyészek és bírák munkáját.

SZABÓ ANDRÁS
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Vókó György egyetemi tanár

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA ÉS A BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ 
RESZOCIALIZÁCIÓS HATÁSAI

Dolgozatomban a közérdekű munka és a büntetőjogi mediációreszocializációs 
hatásait vizsgálom. A téma hosszú ideje a magyar büntetés-végrehajtás egyik 
központi kérdése, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy a bűnelkövetők fel-
hagyjanak eddigi életmódjukkal és ismételten a társadalom hasznos tagjai-
vá váljanak.

Ma Magyarországon a két leggyakrabban alkalmazott szankciónak, a szabad-
ságvesztésnek és a pénzbüntetésnek a reszocializációs faktora viszonylag ala-
csony. A büntetés-végrehajtásin intézetekben ugyanis úgy próbálják az elkö-
vetőt a bűnözői életmódtól eltéríteni, hogy ez alatt idejének nagy részét más 
bűnelkövetőkkel tölti, úgy próbálják meg önállóságra nevelni, hogy eközben 
teljes ellátást kapnak. 

A legnagyobb problémát a cellatársak jelentik, akiktől könnyen eltanulhat-
ja a bűnözői életmód újabb fortélyait, vagy, ami még rosszabb, ezek a zár-
katársak akár bántalmazhatják is az elkövetőt. Ilyen körülmények között a 
reszocializáció esélye csekély.

A pénzbüntetést sem tartom a legjobb megoldásnak, mert itt arról van szó, 
hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező személyek kisebb súlyú bűncse-
lekmény elkövetése esetén mentesülnek a szabadságvesztés-büntetés végre-
hajtása alól. Vitathatatlan előnye, hogy a prizonizációs hatások következmé-
nyei ezzel a megoldással elkerülhetőek, de közösségtől való bocsánatkérés és 
a közösségi jóvátétel nem valósul meg ezáltal, ami a sikeres reintegráció egyik 
előfeltétele.

A közösségi munka és a büntetőjogi mediáció esetén erre megvan a lehetőség, 
előbbinél közvetetten, a közösség javára végzett munkával, utóbbinál közvet-
lenül a sértettnek juttatott jóvátétel formájában.

A közérdekű munka közel 20 éves múltra tekint vissza a magyar büntetés-
végrehajtásban, alkalmazásának gyakorisága azonban jelentősen elmarad a 
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pénzbüntetéshez és a szabadságvesztéshez viszonyítva. Ennek legfőbb oka 
a bonyolult végrehajtás és nehéz ellenőrzés. Érdemes a jogszabályokat olyan 
irányban módosítani, hogy ezáltal a bíróságok gyakrabban alkalmazhassák e 
szankciót.

Opcionális lehetőség a közérdekű munka önkéntes alapon történő alkalmazá-
sa, illetve elképzelhetőnek tartom még annak a megteremtését, hogy a pénz-
büntetést közérdekű munkává lehessen átváltoztatni.

A büntetőjogi mediáció új keletű intézmény a magyar büntetőjogban, amely-
ben a sértett és az elkövető egy közvetítő jelenlétében beszélik meg a bűncse-
lekmény okait és következményeit, és állapodnak meg valamiféle jóvátétel-
ben. A megoldást nagyon hasznosnak tartom, alkalmazásának gyakorisága 
elégséges, ha figyelembe vesszük, hogy jogintézmény 2007 óta létezik, de a 
nyugat-európai átlagtól még messze elmarad. Magyarországon még időre van 
szükség ahhoz, hogy teljesen elfogadott legyen ügyészi és bírói körökben, de 
véleményem szerint ez meg fog történni. 

Jogalkotási úton megoldhatónak és kívánatosnak tartom a Büntető Törvény-
könyvben a mediációalkalmazhatóságának kiterjesztését.
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EGYETEMES JOGTÖRTÉNET TAGOZAT

ÁMÁN ILDIKÓ
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár – Dr. Blazovich László egyetemi tanár

A BÜNTETŐJOG ELVEI MAGYARORSZÁGON ÉS  
A NÉMET BIRODALOMBAN A 13-14. SZÁZADBAN

A Tudományos diákköri dolgozatomban igyekeztem egy átfogó képet adni 
arról a középkori gondolkodásról, amely meghatározta a büntetésnek és a 
büntethetőségnek a gondolatát. 

Fontosnak tartottam kiemelni a különböző büntetési nemeket, hiszen ezek kény-
szeríttették rá az egyént arra, hogy betartsa a törvényekben elrendelt tiltásokat.  
A büntetéseknek több fajtája létezett. Az egyik a halálbüntetés, mely a legsúlyo-
sabb a büntetések közül, hiszen ez az elítélt életének az elvételét jelentette. A halál-
büntetés esetében csak úgy tudtak különbséget tenni, hogy a kivégzés módjában 
differenciáltak. A másik a vagyoni kártérítés, más néven a kompozíció. Ez a kö-
zépkorban, még nem volt olyan elterjedt, viszont folyamatosan teret hódított ma-
gának, és mostanra a legmeghatározóbb büntetési forma lett. A kompozícióra pél-
da, mikor hatalmaskodáskor az elkövetőt fej- vagy jószágvesztő ítélettel sújtották. 
Valójában ebben az esetben a büntetés tényleges ítélete a halálbüntetés, viszont a 
végrehajtására nem került sor, mert a felek megegyeztek. A hatalmaskodáshoz 
az általam felhasznált források: az Anjou-kori oklevéltár magyar regesztái, illetve 
az Okmánytár latin oklevelei, ezek alapján dolgoztam fel a korszak büntetőjogát, 
emellett figyelemmel voltam az ismert jogtörténeti tankönyvekre is. 

A dolgozatom kis részében a fentihez hasonló gondolkodásmódban, végigte-
kintettem a Szász és Sváb Tükörben fellelhető kompozíciókat. A Szász Tükör 
a 13. század közepén íródott, német nyelvterületen. Ekkor a Német Birodalom 
tartományokból állt, és a mű szerzője ezt a tartományi jogot jegyezte le. Itt is 
kiemelt szerepet kapott a kártérítésből eredő bűncselekmények megbünteté-
se. Ha kárt okoztak egy személynek, akkor köteles volt az elkövető azt megté-
ríteni, azonban ezen összeget mindig a károsult személy jogállása határozta 
meg. Ez Európában mindenhol így volt, így nálunk is.

A tanulmányomban a kártérítést a hatalmaskodás (magánbűncselekmény) ál-
talános büntetési kategóriájaként igyekeztem bemutatni. Hiszen a sértő és sér-
tett számára egyaránt az ésszerűség és hasznosság volt a legfontosabb, így a 
fővesztő ítélet végrehajtása nem jelent meg annyira gyakran, ugyanis ez egyik 
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személy számára sem számított előnyösnek. Számos példát lehet majd látni az 
okleveles anyagból a fentebb leírtakra. 

Illetve a hatalmaskodás kapcsán nagyon fontos megállapítani azt a tényt, 
hogy ezt a büntetőjoghoz kapcsolják, de valójában a magánjog felé viszi el a 
kutatót a téma kibontása során. Éppen ezért a hatalmaskodást nem lehet a két 
jogi kategória közül egyikbe sem besorolni, hiszen mindkettő csoportba be-
letartozik, de ténylegesen egyiknek sem a tiszta eleme. Valahol a kettőnek a 
mezsgyéjén lehet fellelni a hatalmaskodást, mindkettőből lehet benne alkotó 
részeket találni, ráadásul a középkorban ez a keveredés még inkább jelen van. 
A hatalmaskodást, mint tiszta bűncselekményt soha nem lehet fellelni.

BÁNDY KRISZTINA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár

JEANNE D’ARC PEREI, AVAGY A FRANCIA KIRÁLYESZME ÉS  
LEGITIMÁCIÓ PRÓBATÉTELE

A dolgozat a feudális Franciaország megértéséhez szeretne hozzájárulni meg-
lehetősen tág időkeretében, mely majd ötszáz évet ölel fel mondanivalójában. 
Keretének pedig a kor egyik legismertebb perét választottam ki, egy külön-
leges problémakör vizsgálata miatt, mely úgy hiszem, segít megértetni, azt 
a tényt, hogy hogyan lehetett az ezredforduló idején egy mindösszesen gró-
fi földterülettel rendelkező francia nemesi család ötszáz év szinte töretlen fej-
lődés története után egy stabil, területében majdhogy-nem a mai Franciaor-
szág területével büszkélkedő ország ura. S hogy e királyi család, a Capetingek, 
hogyan élték túl a történelem próbatételét, mely az ő királyi legitimációjá-nak 
megsemmisítését tűzte ki céljául. Hogyan és miképp jutott el a francia ki-
rály legitimációjának arra a fokára, mely szinte megingathatatlanná tette a 
Capetingekettrónjukban, közel háromszáz évig, hogy aztán az angol uralko-
dókkal egy dinasztikus érdek-ellentétet követően is ők kerüljenek ki győztesen

Egy gyenge lábakon álló, a frank hagyományokra építkező királyi hatalom-
mal indul meg Capet Hugóval a dolgozat fonala, hogy bemutassa a nép és 
a nemesek miképpen tekintettek királyukra, s e királyok hogyan igazolták 
szerepük fontosságát az ország élén. Miért tulajdonítottak oly nagy jelentő-
séget a francia királykoronázáskor a felkenésnek, s e legrégebbi, erősen egy-
házi jellegű szertartásban, hogyan és miért tevődik át a hangsúly e királyi 
szakralitásra, valamint arra, hogy a király kiválasztása Isteni akaratból való, 
és nem a nép, illetve a nemesség választásától függ, illetve nem az ő döntésé-
nek eredményeképpen kerül a trónra.
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A francia királyok tudatos, ámde megfontolt ország-építkezését, mely minden 
eszközt megragadott a király közvetlen fennhatóság növekedésének előmoz-
dítására, szinte töretlen a XIV. századig. Ezt kezdi ki jelentősen egy a középkor 
híres angol-francia dinasztikus érdekellentéte: melynek kicsúcsosodása az a 
száztizenhat év, melyet manapság a száz éves háborúként tartunk számon. Ez 
igazi történelmi próbatétel, úgy a kialakulóban lévő soknemzetiségű „franci-
ák”, vagyis az alattvalók, de még inkább a francia királyok számára.

E háború záró motívumaként érkezik Jeanne d’Arc és zajlanak le perei, amit az an-
golok azért indítanak, hogy a vizsgálódási időkeret folyamán felépített Capeting 
királyok művét megkérdőjelezve lerombolják azt. Ám a történelem kegyes volt 
a Capetingekhez. Fáradozásukat, mely az alattvalók előtt folyamatosan igyeke-
zett igazolni szerepük fontosságát, mint szükséges jó, az alattvaló végtére is elfo-
gadják. Vagyis, a király személyének igazolását fogadja el, azaz legitimálja a fran-
cia történelem, akkor, mikor a száli törvényeket leporolva előveszi, akkor, mikor 
a troyes-i békeszerződés tartalmát jogilag lehetetleníti és megalakítja a francia 
öröklési rend szilárd oszlopait és akkor mikor VII. Károlyt megkoronázva elisme-
rik őt legitim uralkodójuknak. A sors kegyes volt a Capeting királyokkal, ámde 
nem volt kegyes Jeanne d’Archoz. A dolgozat arra szeretné felhívni a figyelmet, 
hogy az ő története, melynek leghitelesebb forrása maga a fennmaradt peranyag 
nem csupán egy ember próbatétele volt, hanem egy dinasztia és az ezen nyugvó 
rend, vagyis a francia királyok legitimációjának próbatétele is egyben.

CSEH LÁSZLÓ ISTVÁN
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Herger Csabáné egyetemi docens

MÉDEIA. GYERMEKÖLÉSEK A XIX. SZÁZAD 2. FELÉBEN HAZÁNK-
BAN AZ EGYETEMES ÉS MAGYAR JOGFEJLŐDÉS TÜKRÉBEN

S. Julianna 17 éves volt 1882-ben, amikor újszülöttjét megölte, majd az erősen 
bepólyált hullát titkon a ház konyhájában levő kályhába rejtette. A tekintetes 
Pécsi Kir. Törvényszék – a Baranya Megyei Levéltárban őrzött Ítélet szerint – a 
Csemegi Kódex 284. §-a alapján bűnösnek találta a tettét kezdetben makacsul 
tagadó lányt, és 2 év börtönre, ugyanezen törvény 289. §-a alapján büntetése 
kiállása után 4 év hivatalvesztésre ítélte. Az elítélt kötelezve lett „különbeni vég-
rehajtás terhe mellett” „az élelmezési kiadásoknak minden év végivel nyolcz nap alat-
ti” megfizetésére is. Ugyanezen évben legalább 6 hasonló, bíró elé került eset 
történt a környéken. Az Ítéletek, büntetések hasonlók.

Sok vagy kevés? Törvényszerű e büntetés? Miként alakult volna e villányi 
lány élete, ha máskor, máshol él, s követi el ugyanezt a tettet?
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E dolgok természetes folyamatával kirívóan ellenkező, példátlan bűncselek-
mény megítélése és büntetése koronként, országonként változott. Hazánkban 
volt idő, mikor főbenjáró, pallos általi halálbüntetést kellett az eljáró bírónak 
kiszabni a hűtlenségbe esett tettesre. Máshol megvakítást, esetleg izzó fogók-
kal történő testszaggatást követően élve temették el, bőrzsákba varrtan fojtot-
ták vízbe, vagy húzták karóba a megkereszteletlen gyermekét az ördögnek 
átadó anyát. A XVIII. sz. 2. felétől filozófusok, írók szemléletváltást sürgető 
vélemény-nyilvánításainak hatására számos jogszabály született, mely embe-
ribb körülmények megteremtésével próbálta segíteni a nőket, köztük a meg-
esett, nehéz helyzetbe jutottakat is, igyekezvén megelőzni e bűncselekmény 
elkövetését. A „hosszú század” büntető törvénykönyvei, elsőként az 1803-as 
osztrák, majd az 1813-as bajor büntető törvénykönyv – humanizálva, raciona-
lizálva a büntetőjogot e bűncselekmény tekintetében is – egymás után adtak 
privilégiumot a különleges, rendkívüli lelki állapotba került, a szülés közben, 
illetőleg közvetlenül a szülés után újszülöttjét megölő nőknek, s szankcionál-
ták az emberölés alapeseténél enyhébben e szörnyű tettet. Ezen törvényköny-
vek sorában találjuk a Csemegi Kódexet is. Ma vannak olyan országok, melyek 
az emberölés alapeseténél enyhébben, míg más országok, így 2003 óta hazánk 
is, az alapesetnél jóval súlyosabban ítélik meg e 14. életévét még be nem töltött 
sérelmére elkövetett bűncselekményt.

Milyen szabályra van szükség ma? Kiknek van igaza? Azoknak, akik bűnt sem 
ismerve következésképp bűnhődést is bagatellizálva, valójában a büntetőjogi 
legalitás alapelvét tagadva büntetés helyett pusztán gyógyítást szorgalmaznak 
e tettet elkövetők számára – akiknek igen nagy része nem tudván földolgozni a 
földolgozhatatlant, később öngyilkos is lesz? Vagy azoknak, akik a figyelmet a 
flegma közönnyel a bíróság előtt álló, nem egyszer sorozatgyilkos, hideg és kő-
szívű nőkre irányítják, s azt hangsúlyozzák, hogyha fönnállnak a bűncselek-
ményi feltételek, az elkövető nyerje el a büntetését? Vagy azoknak, akik szem-
benézve napjaink valóságával, kábítószeres lányanya elkövetőkről is mernek 
szólni, tipródnak megoldást keresve? Mely szempontok veszik leginkább fi-
gyelembe a társadalom, s a krízishelyzetbe jutott nő érdekét egyaránt?

ENESEY ESZTER
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Belovics Ervin egyetemi docens

 A VÉDELEMHEZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSA A NÜRNBERGI PERBEN

A dolgozat sajátos látószögből szemléli a Nürnbergi per eseményeit, hiszen 
középpontjában a védelemhez való jog elemzése áll. Vizsgálódása során át-
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öleli a büntetőjog, a jogtörténet, továbbá a nemzetközi jog területét és a dol-
gozat figyelemreméltó megállapításai e hármas szemléletnek köszönhetőek. 

A tanulmány két fő szerkezeti részre tagolódik.                             

Az első egysége meghatározza a nemzetközi büntetőjog jogforrásait, és átfo-
góan bemutatja az M. Nyitrai Péter felosztása szerinti általános és speciális 
joganyagot. M. CheriffBassiouni művének felhasználásával részletesen elem-
zi a szokásjogot, valamint a civilizált nemzetek által elismert általános jog-
elveket. Az utóbbi körében nemzetközi jogi és büntetőjogi aspektusból eme-
li ki a nullumcrimen sine lege, valamint a nulla poena sine lege elveket, az 
egyén passzív jogalanyiságát, a hivatali minőség irrelevanciájának elvét és a 
parancsnokok felelősségét. A dolgozat jogforrási rendszerének második felé-
ben a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék eljárását megalapozó do-
kumentumokra fókuszál, így részletesen vizsgálja a Moszkvai nyilatkozatot, 
a Londoni egyezményt és a későbbi ENSZ- határozatokban is megtalálható 
Nürnbergi Alapelveket. 

A második fő szerkezeti egység a védelemhez való jog alapelvét elemzi, mely-
nek során egy új szemléletet alkalmazva a princípium két elemeként mutatja 
be a védő szabad megválasztásának, valamint a védekezési technikák szabad 
alkalmazásának jogát. E két kategória dogmatikai elemzését az általánosság 
szintjén, majd a háborús főbűnösök perére konkretizálva adja meg. 

A dolgozat egyik következtetése, hogy a védő szabad megválasztásához való 
jog biztosítása, valamint a védők által alkalmazható stratégiák szempontjából 
is korlátozások érvényesültek a Nürnbergi eljárás során, és egyértelműen le-
vonhatjuk a konzekvenciát arra nézve, hogy egy ítélet igazsága nem jelenti fel-
tétlenül az eljárás igazságosságát. 

A dolgozat annak ellenére, hogy elsősorban a jogtörténeti bemutatásra fóku-
szál, tartalmaz olyan sajátos elvi tételt, amely a jelenkor jogászainak figyel-
mét is felkeltheti. A tanulmány konklúziója alapján adott az a megállapítás, 
hogy egy történelmi szituáció meghatározhatja a kor ítélkezési szokásait, így 
fő iránymutatása a XXI. század bíráinak és ügyészeinek az, hogy „egy pilla-
natra sem szabad elfelejteniük, hogy e jegyzőkönyv alapján, amelyre támasz-
kodva ma ezek fölött az emberek fölött ítélkeznek, holnap őket fogja megítél-
ni a történelem”.
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HAZAFI ÁRON
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szabó István egyetemi docens

AZ ÁLLAMFŐ PARLAMENT FELOSZLATÁSI JOGA  
A III. FRANCIA KÖZTÁRSASÁGBAN

Az 1875. évi francia alkotmány egy erős, már-már királyi jogállású köztársasági 
elnököt hozott létre. Bár a monarchistákból és republikánusokból álló alkotmá-
nyozó Nemzetgyűlés megosztott volt a kérdésben, végül mégis felruházta az el-
nököt a parlament-feloszlatási joggal, ami akkor még királyi prerogatívának szá-
mított. A miniszterek politikai felelőssége mellett a házfeloszlatási jog volt a Har-
madik Köztársaság parlamentáris rendszerének kulcseleme. A dolgozat azt vizs-
gálja, hogy milyen funkciót töltött be az 1875. évi francia alkotmányban, eredetileg 
milyen szerepet szántak neki az alkotmányozók, és milyen eljárási szabályok be-
tartásával lehetett alkalmazni. Az írás második része pedig a hírhedt 1877. évi par-
lament feloszlatás bemutatása után arra keresi a választ, hogy miért nem élhettek 
vele a monarchista Mac-Mahon államfő hivatali utódai, ’tetszhalála’ valóban az ún. 
alkotmányos szokás (coutumeconstitutionnelle) kötőerejével magyarázható, mint 
ahogy azt a klasszikus közjogi doktrina hirdette vagy más tényezőkkel. A dolgozat 
végül bemutatja azt is, hogy a feloszlatási jog mellőzöttsége milyen hatást gyako-
rolt a Harmadik Köztársaság alkotmányos rendszerére, milyen torzulásokat oko-
zott a tényleges állami működésben. Mindezek megértéséhez bevezetésképpen azt 
a sajátos politikai környezetet is felvázolja, amiben az alkotmány megszületett.

A szerző a tanulmány elkészítéséhez a releváns jogszabályokon és a korabeli 
közjogi műveken túl felhasználta a francia alkotmánytörténet tudomány leg-
frissebb eredményeit is.

KECSKÉS TAMÁS
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár

A DÉLVIDÉK MAGYAR GYÖKERŰ BÜNTETŐJOGA  
A SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁG IDEJÉN

A magyar jog története valójában nem fejeződött be Trianon után az elszakított ré-
szeken sem. A munka célja e jelenség bemutatása egy konkrét példán, nevezete-
sen a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került területek büntetőjogán keresztül. 

Az első délszláv államot ugyanis jogi partikularizmus jellemezte, ami abból 
adódott, hogy minden területen az egyesülés előtti jogrendszer maradt ha-
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tályban. Az országban így hat különböző jogi régió jött létre, amelyek saját bí-
rósági szervezettel is rendelkeztek önálló, a többitől teljesen függetlenül mű-
ködő bírói fórumokkal az élen. E dolgozat azon területek büntető anyagi jogá-
val foglalkozik részletesen, amelyek korábban Magyarországhoz tartoztak, és 
ahol továbbra is elsődlegesen a magyar joganyag került alkalmazásra. 

A dolgozat központi részét a terület büntető-jogforrásainak ismertetése jelen-
ti. Először a hatályban maradt magyar jogszabályok bemutatására kerül sor 
(Csemegi-kódex, Első Büntetőnovella, Kihágási Büntetőtörvénykönyv). Ezek 
azonban nem voltak kizárólagos alkalmazásban, hiszen elfogadásra kerültek 
olyan büntetőjogi relevanciájú törvények, melyek hatálya az egész országra ki-
terjedt. Ráadásul olyan szerb jogszabályok hatályát is kiterjesztették az állam 
teljes területére, amelyek még az egyesülés előtt keletkeztek. A jogszabály-
okon túl fontos jogforrásnak bizonyultak a Délvidék legfőbb bírói fórumának, 
a Semmitőszék B. osztályának határozatai is, amelyek kötelező erővel bírva az 
alsóbb bíróságokra továbbfejlesztették a területen alkalmazott joganyagot. E 
testület gyakorlatának bemutatására elsősorban a bírói korrekcionalizáció al-
kalmazásán keresztül kerül sor.

Bár az alsóbb bíróságok ítéletei nem bírtak a büntetőjog szempontjából akko-
ra jelentőséggel, mint a legfőbb fórum döntvényei, mégis sor kerül munkájuk-
nak rövid bemutatására a Zentai Királyi Járásbíróság gyakorlatán keresztül a 
Szabadkai Királyi Törvényszék érintésével. Mindez azért mutatkozik szük-
ségesnek, hogy igazolásra kerüljön az előző fejezetekben ismertetésre kerülő 
jogszabályok alkalmazása.  

Az említetteken túl a témakör alaposabb megismeréséhez szükséges háttér-
ismeretek sem maradnak ki, mint az események történeti háttere, az ország-
ban jelen levő partikularizmus általános jellemzői és a jogegységesítési törek-
vések, valamint a bírói szervezet bemutatása.  

A dolgozat zárásaként említésre kerülnek a kutatás további lehetséges irányai is.

MEGYESI TIBOR
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin egyetemi docens

GENF SZEREPE A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS RENDEZÉSÉBEN  
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A dolgozatomban kifejtett egyezmények a nemzetközi viták békés rendezé-
se kodifikációjának lépcsőfokaiként tekinthetők. Ettől függetlenül nem tisz-
tán az eljárások menete a kiemelendő, hanem azon tények, hogy a két világ-
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háború között a hatalmak milyen fokozatosság mellett határozták el magukat 
az egymás közötti vitás esetek békés rendezése mellett, ezzel együtt pedig mi-
ként korlátozták autonómiájukat és szuverenitásukat. dolgozatomban ezt a fo-
lyamatot a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya, a genfi jegyzőkönyv, 
a locarnoi szerződés, a Briand-Kellog Paktum és a genfi Általános Akta eljárá-
si fejezeteinek, illetve rendelkezéseinek ismertetésével, és azok egymás közti 
összefüggéseivel mutatom be. Ezen nemzetközi dokumentumokat természete-
sen én sem kívántam anélkül tanulmányozni, hogy legalább röviden ne térjek 
ki az 1907. október 18-án létrejött, a nemzetközi viszályok békés elintézéséről 
szóló Hágai egyezmény által felállított Állandó Választott Bíróság specifikáció-
ira, melyeket tovább tudtak fejleszteni az adott egyezményeket aláíró államok.

Habár  a fenti nemzetközi szerződések közül csak az Egyezség okmányt – 
illetve a Hágai egyezményt – alkalmazták, az a tény, hogy ezen dokumen-
tum lefektetése kevesebb, mint tíz év alatt zajlott le, azt bizonyítja, hogy a 
szándék, ha csupán formálisan is, de megvolt arra, hogy a háborúskodást 
mint külpolitikai, nemzetközi konfliktust rendező eszközt megszüntessék. 
Ez a kodifikációs kísérleti folyamat, mint láthatjuk, igen rövid idő alatt tör-
tént. Indokolta ezt az is, hogy a túlzott kötelezettséget kínáló jegyzőkönyv 
hatályosulásának meghiúsulását követően világos maradt, hogy egy lényege-
sen lazább, kötetlen eljárás kidolgozására volt szükség, mely során a vitázó ál-
lamok között eredményesen, de az Egyességokmány által nyújtott eljáráshoz 
képes mégis szigorúbb feltételekkel születhessen kompromisszum. A genfi 
Általános Akta a gyakorlatban nem került alkalmazásra, viszont maradandó 
alapot szolgáltatott a két világháború között kötött békéltető eljárási, bírósági 
és választott bírósági szerződésekhez.

Elmondható tehát, hogy az 1919 és 1928 közötti időszakra tehető a nemzetkö-
zi viták békés rendezésének legszélesebb innovációja, illetve az államok erre 
irányuló hozzáállása is ekkor fejlődött a leginkább. A második világháború 
kitörése ezen megállapítást nem cáfolja meg, épp ellenkezőleg, Németország 
és szövetségesei háborúskodását keményen megtorolták a kollektív védelmet, 
illetve a nemzetközi békét és biztonságot tiszteletben tartó győztes államok.

MIHALEK ÁGNES 
Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar
Témavezető: Dr. Bordás Bernadett egyetemi tanár

JOGTÖRTÉNETI JEGYZET A DUNA BIZOTTSÁGHOZ

A duna Bizottság története szorosan kapcsolódik a szabad hajózás elvéhez a 
Dunán, melyet először a Bécsi Kongresszuson fogalmaztak meg 1815-ben. Ma-
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gát a Bizottságot 1856-ban alapították meg a Párizsi békeszerződéssel, mellyel 
véget ért a krími háború. Az Európai Duna Bizottság fő feladata a dunai szabad 
hajózás feltételeinek megteremtése volt. Az első Világháborút követően 1921-
ben megköttetett a Párizsi duna Egyezmény, melynek keretein belül meghoz-
ták a dunáról szóló végleges szabályzatot, és megalakult a Nemzetközi duna 
Bizottság. Végül, a második Világháború végetértével ismét megfogalmazták a 
dunai szabad hajózás jogi kereteit. A Belgrádi Hajózási dunai Egyezmény alá-
írásával 1948-ban megalakul a duna Bizottság, mely nemzetközi szervezetnek 
a célja az Egyezményben megfogalmazott célok megvalósítása. Az Egyezmény 
célja, a dunai szabad hajózás biztosítása a duna-menti országok érdekeivel és 
szuverén jogaival összhangban, valamint a nemzetközi gazdasági és kulturális 
kapcsolatok megerősítése, a Duna Bizottság pedig  olyan  a tevékenységeket vé-
gez, melyekkel elősegíti  a dunai szabad hajózás fejlődését. 

A kilencvenes években Közép- és Kelet-Európában bekövetkezett változások 
hatására a Belgrádi Egyezmény felülvizsgálatára került sor 1998-ban, a Kiegé-
szítő Jegyzőkönyv aláírásával, melynek értelmében Németország is a Duna 
Bizottság tagországaihoz csatlakozott, valamint Horvátorszég és Moldávia. 
Emellett lehetővé vált az is, hogy a nem part menti országok is a nemzetkö-
zi szervezet tagjává válhassanak. 2003. óta folyamatban van a Belgrádi Egyez-
mény felülvizsgálatának második szakasza. A dunai hajózás gazdasági jelen-
tőségét az a tény is bizonyítja, hogy a felülvizsgált Duna Egyezményhez sze-
retnének csatlakozni Franciaország és Törökország mellett az Európai Unió is. 

Jelenleg a Duna Bizottság tagországai a következők: Ausztria, Bulgária, Hor-
vátország, Magyarország, Moldávia, Németország, Oroszország, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna. 1954 óta a Bizottság székhelye Budapesten van, a 
Bizottság hivatalos nyelvei a német, az orosz és a francia.

TRENYISÁN MÁTÉ
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Deli Gergely adjunktus

A HIBÁS TELJESÍTÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATBAN VALÓ 
ALKALMAZÁSA A RÓMAI JOGTÓL NAPJAINKIG

A témaválasztás oka az volt, hogy a szerződési jog a magánjog területén és a 
mindennapok viszonylatában is kiemelten fontos szerepet játszik. Ezen túl-
menően a hibás teljesítés esete gyakori szerződéses rendellenesség és ezért 
különösen releváns a szerződési jog vonatkozásában.

Kutatásom célja az volt, hogy három korszakon keresztül bemutassam, ér-
telmezzem és elemezzem a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat, és ezen 
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elemzéseket követően jogesetekkel támasszam alá a szabályozás vitás kérdé-
seit. A korszakok szabályainak külön elemzését követően egy negyedik ösz-
szegző részben egymás viszonylatában hasonlítottam össze a római jog, a 
BGB és a ma hatályos Ptk. rendelkezéseit és egymásra gyakorolt hatásukat.

Kutatásomat a téma három jogtörténeti korszakának szakirodalmi megis-
merésével kezdtem. A dolgozat megírása során támaszkodtam mind a hazai, 
mind a német jogirodalom a dolgozat témájával foglalkozó forrásaira, emel-
lett pedig latin nyelvű forrásokat is felhasználtam a dolgozat római jogi egy-
ségének megírásához. Igyekeztem egy jól áttekinthető és közérthető munkát 
elkészíteni, mely széles körben elemzi a római, a német és a magyar jogban 
alkalmazott a hibás teljesítés intézményét meghatározó megoldásokat mind 
önállóan, mind pedig egymás viszonylatában. A rendelkezések vonatkozásá-
ban okozati összefüggéseket és vitás kérdéseket is kibontottam és igyekeztem 
ezekre kellő alaposságú megoldásokat keresni. A konkrét problémák kapcsán 
ismertettem az eltérő jogászi álláspontokat és azok indokait. A felhasznált for-
rások gondolati világa mellett azonban igyekeztem egy saját álláspontot kiala-
kítani és a különböző álláspontokat kritikai észrevételekkel bővíteni. 

A dolgozat maga öt releváns fejezetből áll. Egy rövid bevezetés útján a szerző-
dési jog elgondolásaiból kiindulva jut el a dolgozat a hibás teljesítés jogintéz-
ményéig. Az ezt követő három fejezetben a római jog, a BGB 2002-es átfogó re-
formját megelőző szabályainak, és a Ptk. rendelkezéseinek elemzése következik 
négy közös szempont alapján. Minden fejezet a felelősség korabeli szabályainak 
ismertetésével kezdődik, majd ezt követik a szavatossági szabályok és az igény-
érvényesítési határidőkre vonatkozó szabályok. A fejezetek konkrét jogesetek 
elemzése révén igyekeznek bemutatni a vitás kérdések joggyakorlat általi felol-
dását, és bizonyítani azt, hogy bizony sok esetben vetettek fel alapvető jogalkal-
mazási gondokat a hibás teljesítésre vonatkozó anyagi jogi szabályok. Végül egy 
összegző fejezet következik, melyben ugyanezen négy szempont alapján egy-
más viszonylatában elemzem a római, a német és a magyar jogi megoldásokat.

A munkám eredményeként úgy vélem egy világos nyelvezetű és jól áttekint-
hető dolgozat született a hibás teljesítés szabályaira vonatkozóan. Különösen 
fontosnak tartom, hogy a dolgozat nem csak külön-külön, de egymáshoz vi-
szonyítva is vizsgálja a római jog, a BGB és a Ptk. megoldásait és azok okoza-
ti összefüggéseit. Azt is relevánsnak tartom, hogy a dolgozat önálló felvetése-
ket és következtetéseket is tartalmaz, melyeket lényegesnek tartok a kutatás 
egyedi voltának szempontjából. 

Kutatásom eredményei arra ösztönöznek, hogy a jövőben kiterjesszem a mun-
kám az 1928-as magyar Magánjogi törvényjavaslat és a most készülő Ptk. meg-
oldásainak és alternatíváinak elemzésére is.



112

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

MAGYAR JOGTÖRTÉNET TAGOZAT

BANKOVICS JOACHIM GÉZA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár 

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG REFORMJA  
ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓJA – AZ 1930. ÉVI V. TÖRVÉNY

Az 1930. évi V. törvényt megelőzően a kereskedelmi jogon belül a kereske-
delmi társaságokra vonatkozó szabályokat először az 1840-es törvények, majd 
az 1875-ös Kereskedelmi törvény tartalmazta. Ezek a közkereseti társasá-
got, betéti társaságot, szövetkezetet és a részvénytársaságot iktatták be ha-
zánk jogrendszerébe. A nemzetközi jogalkotásban először 1862-ben Angliá-
ban, majd Németországban 1892-ben jelent meg egy újabb társasági jogi for-
ma, amely ötvözte az eddigi fajták legjobb elemeit a középosztály kihaszná-
latlan tőkéjének a gazdaságban való mozgásba lendítéséhez. Az osztrák tör-
vényjavaslat megfogalmazásában „részvénytársaság részvény nélkül, be-
téti társaság beltag nélkül, közkereseti társaság korlátlan felelősség nélkül”, 
Doroghi Ervin szerint pedig „szövetkezet állandóan változó tőke nélkül”. 
Az 1925-ös francia törvényhozás szintén bevezette ezt az új, korlátolt felelős-
ségű társaságot, amely Elzász-Lotaringia visszakerülésével is összefüggésben 
van, ugyanis a német GmbH-k idegen testként épültek a francia jogrendszer-
be. Ugyanakkor már felhasználhatták a gyakorlati tapasztalatokat és a német 
jogtudomány eredményeit a társasági forma tekintetében, így született meg 
az 1925. március 7-ei törvény a korlátolt felelősségű társaságokról.

Elsősorban ezt az új francia törvényt használták fel a magyar gazdaságba való 
bevezetéséhez, Kuncz Ödön készítette el a törvénytervezetet, amely egy to-
vábbi hiányzó társasági fajtát is bevezetett, ez pedig a csendes társaság. Az eu-
rópai törvényhozásokban már a kereskedelmi jog első kodifikációja alkalmá-
val szabályozást nyert ez az intézmény. Az 1804-es francia Code de commerce 
három társasága közül a harmadik volt a közkereseti és a betéti mellett. Eh-
hez a francia és a már módosított német Handelsgesetzbuchhoz képest a ma-
gyar változat akképp lett meghatározva, hogy „ha valaki másnak kereske-
delmi vállalatában, anélkül, hogy kifelé tagul jelentkeznék, vagyoni betéttel 
úgy vesz részt, hogy azt a vállalat tulajdonosának rendelkezésére adni köte-
les, csendes tárasság áll elő”.
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A magyar Kft-törvényhez a jogalkotónak azonban további célja is társult a kis-
tőke mozgósításán és az európai jogintézmények harmonizálásán kívül, ez 
pedig a felügyelőbizottságokra vonatkozó szabályok szigorítása és a szakkép-
zett hites könyvvizsgálói kar létrehozása.

BARTHA CSONGOR  
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin egyetemi docens

MAROS-TORDA VÁRMEGYE „KIKERÍTÉSE”

Dolgozatomban a dualizmus legjelentősebb közigazgatási reformjainak, az 
1870:XLII tc. és az 1876:XXXIII. tc. Maros-székben illetve ennek megszűnése 
után az egyesített  Maros-Torda vármegyében történő alkalmazásával foglal-
kozom.

Az 1867-es kiegyezés következtében helyreállt a törvényhatóságok autonómi-
ája. Azonban elkerülhetetlenné vált, hogy a széttagolt, kiváltságos területe-
ket eltérően szabályozó közigazgatás helyett egy egységes, az egész országra 
kiterjedő közigazgatási rendszert hozzanak létre. Ehhez elsősorban szükség 
volt a kiváltságos területek, esetünkben a székely székek, beintegrálására az 
egységes közigazgatásba. Ezt valósította meg az 1870. évi XLVII törvény a köz-
törvényhatóságok rendezéséről. 

A törvény alapján egy előkészítő bizottságnak kellett kidolgoznia az újjáala-
kuló törvényhatóságban a szolgabírói járásokat, a megválasztott tisztségvi-
selők létszámát, hatáskörét tartalmazó tiszti utasítást, a legtöbb adót fizetők 
névsorát, a törvényhatósági választások választókerületeit, a választók név-
jegyzékét, az árvaszék és az állandó bizottmány megszervezését. 

Az előmunkálatokat Maros-szék közgyűlése elfogadta, ezt követően pedig a 
belügyminiszter jóváhagyta.  Ezután sor került a törvény alapján a törvényha-
tósági bizottsági választásokra. 

A választások eredményeképp összeült az újjáalakult Maros-szék törvény-
hatósági bizottsága, mely első ülésén közfelkiáltással megválasztotta a szék 
tisztségviselőit. A bizottság 160 tagból állt, melyből 80 fő a választások ered-
ményeként, míg 80 fő a törvényhatóságban legtöbb adót fizetőként került be.

Az 1870: XLII. tc. meghagyta a kiváltságos területek – esetünkben Maros-szék 
és tisztségviselőinek (főkirálybíró, alkirálybíró, stb.) – elnevezését, érdemben 
új alapokra helyezve a közigazgatást. Magyarországon ez volt az első kódex 
jellegű közigazgatási jogszabály. Mindazon által felmerül a kérdés, hogy a ki-
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váltságait évszázadokig féltő székely székek miért törődtek bele az átszerve-
zésbe. Erre a kérdése több választ is kaphatunk. Az első, hogy a dualizmus sa-
játos politikai viszonyainak eredményeként az előkészítő bizottságok nagy ré-
szében kormánypárti többség volt, valamint a főkirálybírók ellenőrzésük alatt 
tartották a széki közgyűléseket. A második válasz pedig véleményem szerint 
az, hogy bár önkormányzati joguk lényegesen csökkent, azért formailag még-
is csak fent maradtak a székely székek még néhány évig.

A reform második eleme az 1876: XXXIII. tc. végleg egységessé tette a köz-
igazgatást, hiszen most már formailag is megszüntette a székely székeket és 
betagozta őket a vármegye rendszerbe azáltal, hogy vármegyéket hozott lét-
re belőlük, vagy pedig vármegyékhez csatolta őket.  A törvény a legradikáli-
sabb változást Erdélyben hozta. Itt a korábbi 26 törvényhatóságból 15 új vár-
megyét hozott létre. 

A törvény értelmében a korábbi Maros-székből, Torda vármegye alsó kerü-
letéből, Kolozs vármegye egyes községeiből, valamint a volt Naszód-vidéke 
egyes községeiből és Szászrégen rendezett tanácsú városból létrejött az egye-
sített Maros-Torda vármegye. Az új vármegye székhelye - a korábbi Maros-
szék székhelye - Marosvásárhely Szabad Királyi Város lett.

BÍRÓ ISTVÁN
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Turkovicsné dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

KEGLEVICH GRÓF PARÁDSASVÁRI BOTRÁNYA

Dolgozatom témája az 1820-as 1830-as években nagy visszhangot keltő per, 
amelynek fő vádlottja gróf buziniKeglevich Miklós, a Heves és Külső-Szolnok 
törvényesen egyesült vármegyéiben a nemzeti ellenzéki nemesség vezéralak-
ja volt. Azért választottam az említett eljárást, mert célul tűztem, hogy egy ed-
dig feldolgozatlan és kevéssé ismert pert dolgozzak fel, és általa bemutathas-
sam a reformkor politikai küzdelmének egy helyi jelentőségű szegmensét. A 
per vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy ez az egyértelműen 
politikai indíttatású per nem felel meg tökéletesen a koncepciós perek fogalmi 
elemeinek, számos eltérő vonással rendelkezik, ezért zaklató eljárásként defi-
niáltam. A per menetének ismertetését megelőzően bemutatom a kor büntető-
jogát és büntető eljárásjogát. Erre a feladatra alkalmasnak tartom azt a mód-
szert, hogy az egyes jogintézményeket a perben szereplő példákkal illusztrá-
lom, mivel a dolgozat nagyrészt primer levéltári forrásokon alapul, és ezeket 
kiemelten fontosnak tartom.
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Írásomban kitérek a háttérben húzódó, az eljárás menetére meghatározó be-
folyást gyakorló politikai küzdelmekre, az Udvar, mint központi hatalom és a 
reformokat kívánó nemesi vármegye szembenállására, illetve a személyi ösz-
szefüggésekre és ellentétekre is. Rámutatok azokra a tényezőkre, amelyek bi-
zonyítják, hogy ezzel a perrel akarta a központi hatalom gróf Keglevich Mik-
lóst a politikai életben ellehetetleníteni, és a reformer nemességet megfélem-
líteni.

Az eljárás lefolyásának ismertetésénél, a dolgozat terjedelmi határai vonatko-
zó szabályokra tekintettel részletekbe menően csak a 1820. június 1-re vonat-
kozó XXI. No. 1 jelzetű tanúvallomási jegyzőkönyvet vizsgálom, a többi, szin-
tén jelentős periratot utalás szintjén említem. 

A dolgozatban röviden kitérek a gróf nevéhez fűződő másik, az 1833. októberi 
követválasztási közgyűléshez kapcsolódó perre is, amely a parádsasvári pro-
cesszusnál nyilvánvalóbban magában hordozza a politikai töltetet. 

A dolgozatban ismertetett kutatási eredmények véleményem szerint alkalma-
sak lehetnek arra, hogy a bemutatott zaklató eljárás ismérvei alapján a 19. szá-
zad politikai vonatkozású pereit újra megvizsgáljuk, és a politikai perek rend-
szerét tovább gondoljuk, finomabbra hangoljuk, pontosabb képet kapva ezzel 
a reformkori politikai viszonyokról. A zaklató eljárás fogalmának bevezeté-
se segíthet jobban megérteni a politikai perek működését, fontos lépcső lehet 
ezen perek fejlődési tendenciájának vizsgálatakor, hiszen a koncepciós és po-
litikai perek a 20. századra érték el kifinomultságuk csúcspontját. Ezek a jól is-
mert és feldolgozott 20. századi perek tökéletes megértése értekében azonban 
nem tekinthetünk el a 19. századi előzmények vizsgálatától.

A zaklató eljárás azonban egyenlőre még csupán elméleti kategória, további 
részletes kidolgozása még sok munkát és kutatást igényel.

HOFFERNÉ HANICH ERIKA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Barna Attila adjunktus

HÁZASSÁGI SZERZŐDÉSEK  
A XVIII.-XIX. SZÁZADI VESZPRÉM MEGYÉBEN

Egy nagyon érdekes témát választottam, a házassági szerződéseket. 

Mielőtt hozzákezdtem a munkámhoz, több alkalommal felkerestem a Veszp-
rém Megyei Levéltárat, a Zirci Apátsági Levéltárat, a dunántúli Református 
Egyházkerület Könyvtárát Pápán, valamint a Laczkó Dezső Múzeum Népraj-
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zi Adattárát, a Bakonyi Múzeum Régészeti Adattárát. Házassági szerződése-
ket és házassági anyakönyveket olvasgattam, a jogszokásokat kutattam, te-
lepítési szerződéseket vizsgálgattam, valamint felkerestem a nagyesztergári 
Plébániát, ahol a Historia domust lapozgattam. 

Az anyaggyűjtés mindezzel együtt még sem lehetett teljes, ezért korlátokat ál-
lítottam fel. Az ismeretek közlését a XVIII-XIX. századra, valamint Veszprém 
megye, közelebbről Zirc és környékének falvaiban fellelhető jogszokásokra, 
a szerződéseknek a jog folyómedréből való visszatükröződésére szűkítettem.  
A korlátok felállítását azért tartottam célszerűnek, mert lehetővé tette szá-
momra az anyagok képességem szerint minél behatóbb feldolgozását.

A dunántúli-középhegység nyugati település és nyelvtörténeti központja 
Zirc, ahol a névadó sváb törzs jobbára csak nevében él. A bevándorlók beszéd-
jükben és ősi szokásaik tekintetében is nagyon különböztek. Németségükből, 
amit megőriztek, az inkább a szellemi hagyomány. A községek lakossága két-
nyelvű volt, a móring a hazai németség jogi népszokása, a fiági öröklés vagy a 
törzsöröklés is csak rájuk jellemző.

A házassági szerződések célja az volt, hogy amennyiben a törvény adta lehe-
tőségektől a felek el kívántak térni házassági vagyoni viszonyaikat illetően, 
azt szabadon megtehessék. Ha özvegyember kérte a lány kezét, akkor azon-
nal íratnia kellett a lányra egy részt a vagyonából. Az özvegy meglévő és szü-
letendő gyermekei között már előre rendezte a vagyoni kérdéseket. A köz-
szerzeményről bármelyik fél lemondhatott, de a leszármazók köteles részét ez 
nem érintette. A „vőülmenés” azt a formát jelentette, amikor a legény költö-
zött a leány családjához. Ha a férjet az após örökbe fogadta, a nemes leány sem 
süllyedt alsóbb társadalmi osztályból való urához.

Veszprém megyében és különösen a Zirc környéki kis falvakban kutatásokat 
még nem végeztek ebben a témában. Éppen ezért komoly feladatnak és nagy 
kihívásnak tartottam és tartom most is, hogy a házassági és lakodalmi szo-
kások örömteli része mellett betekinthettem és összefoglalhattam annak jogi 
hátterét is, hisz ezen alkalmak jelentőségét akkor érthetjük meg igazán, ha a 
háttérben rejlő apró részletekre is rávilágítunk és a jeles eseményt annak teljes 
komplexitásában vizsgáljuk. Ugyanakkor örülök, hogy a felfedezők első rá-
csodálkozásait is én élhettem át először. 

Az úrbéri-, telepítési-, és házassági szerződések tanulmányozása, olvasása is 
már nagy próbatétel volt számomra, hisz a több mint kétszáz éves iratok már 
itt-ott olvashatatlanok voltak, és akkor arról már nem is szólok, hogy a szó-
használatuk, a nyelvtani szabályuk és helyesírásuk teljesen eltér a mai hasz-
nálattól.
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A feltárt forrásokból, anyagokból arra a következtetésre jutottam, hogy nem 
értek egyet Tárkány Szücs Ernő néprajzi kutatásaiban megfogalmazottakkal. 
Kijelentésemet dolgozatomban fejtem ki.

JOÓ BARBARA 
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Gosztonyi Gergely tanársegéd

A NŐK VÁLASZTÓJOGÁNAK KITELJESEDÉSE  
A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN

A női választójog kérdése a nők politikai jogainak kiteljesedésével együtt, Eu-
rópa-szerte a felvilágosodás korától kezdve vált hangsúlyossá, azonban min-
dig az adott állam gazdasági, kulturális fejlettségi szintjéhez igazodott, illet-
ve erősen függött attól, hogy az ország hol állt a polgári átalakulás folyama-
tában. Magyarországon ez a folyamat kissé később indult meg, és mivel nem 
volt első pillanattól kezdve olyan szervezett formája, mint külföldön, lassab-
ban is tudott eredményeket felmutatni.

A Monarchia magyar területén már 1848 előtt is rendelkeztek bizonyos poli-
tikai jogokkal a birtokos özvegyek, habár ez a jogosultságuk birtokjogi címen 
alapult, nem pedig demokratikus eszméken. Az áprilisi törvények azonban 
változtattak e helyzeten és egészen 1818-ig országgyűlési választásokon egy-
általán nem szavazhattak a magyar nők. Mikor már elodázhatatlanná vált a 
női választójog elismerése, akkor hosszú viták eredményeként megszületett 
az 1918. évi I. néptörvény, amely egy demokratikusnak mondható választási 
rendszert alakított ki. Ez alapján azonban a zavaros politikai helyzetnek kö-
szönhetően nem került sor választásokra. A Tanácsköztársaság idején a nők 
azonos választójogot kaptak a férfiakkal, tehát nem egy nemi megkülönböz-
tetésen alapuló rendszert alakítottak ki, hanem az osztálydiszkrmináció volt 
a jellemző. Ezért is kérdőjelezik meg többen ezen szabályozás valódi jelentősé-
gét, hiszen nem egy demokratikus elveken nyugvó berendezkedést jött létre.

A két világháború közti időben az 1919-es Friedrich-féle választójogi rende-
letet nem számítva ismét más célkitűzéseknek alárendelten deklarálták a vá-
lasztójogot. Jogpolitikai okokra hivatkozva ugyanis a nők addigi cenzusait 
szigorították és a munkásnőket a megállapított szükséges feltételekkel majd’ 
teljesen megfosztották a országgyűlési szavazati joguktól.   

Különösen megnehezítették a magyar női egyenjogúságért harcolók dolgát a 
zavaros történelmi események, és hogy a 20. század eleji Magyarországon vi-
haros gyorsasággal váltották egymást a különböző kormányok. Ennek meg-
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felelően pedig más-más céljaik elérése érdekében másképp vélekedtek ar-
ról, hogy kit tartanak érdemesnek a választójogra. E mögött az húzódik meg, 
hogy a választójogot a korban eszközként kezelték, és a választási eredmé-
nyeket azzal tudták törvényesen manipulálni, hogy hol húzták meg a válasz-
tásra jogosultak körét. A világháborúk, a külföldi tapasztalatok és nem utol-
só sorban a magyar nők választójogi küzdelmének köszönhetően végül azon-
ban 1945-ben elismerték a nők férfiakéval azonos, általános egyenlő és titkos 
választójogát.

KEREKI ÁDÁM
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár – Dr. Varga Norbert adjunktus 

A BÍRÓI FÜGGETLENSÉG ALAPTÖRVÉNYÉNEK  
ORSZÁGGYŰLÉSI VITÁJA

dolgozatomban az 1869. évi IV. törvény bírói függetlenséggel kapcsolatos sza-
kaszainak országgyűlési vitáját elemeztem. Kutatásaim során mindenekelőtt 
megvizsgáltam a bírói függetlenség fogalmát, több jogtudós (pl. Varga Ferenc, 
Csánk Béla, Degré Alajos) véleményének a figyelembe vételével, valamint 
a jogintézmény múltját a magyar igazságszolgáltatásban. Ezek során arra a 
megállapításra jutottam, hogy a bírói függetlenség nem létezett 1869-et meg-
előzően. Az évszázadok során kialakult egyes jogok kezdetlegesek és a leg-
többjüket nem tartották tiszteletben a hatalom aktuális birtokosai. A vizsgá-
lat tárgyát képezte a jogintézmény helyének meghatározása a hatalmi ágak 
rendszerében. Több jogtudós véleménye alapján arra a megállapításra jutot-
tam, hogy kezdetben a bírói hatalom nem egyenrangú a többi hatalmi ággal. 
Ez a különbség fokozatosan tűnt el a 19. század folyamán.

Kutatásaim során áttekintettem a jogszabály előéletét. Az országgyűlési naplókat 
alapul véve megvizsgáltam a képviselői hozzászólásokat a bírói függetlenséggel 
kapcsolatos kérdések tárgyalásánál. Ezzel a módszerrel próbáltam meg bemutat-
ni a bírói függetlenség intézményét, amely a jog és a politika mellett formálódott. 
Dolgozatomban többször építek a képviselői hozzászólásokra, valamint bemuta-
tom a kormánypárt és az ellenzékiek táborának véleményét az adott kérdésről. A 
képviselőház és főrendi tábla naplóinak felhasználása azt a célt szolgálta, hogy 
ezek alapján megállapítsam milyen elvek vezérelték a jogalkotókat, mennyire ját-
szott szerepet a politika, és mennyire a jog a törvény megalkotásában. Az ország-
gyűlési viták tükrében egyértelmű, hogy a kormánypárt és az ellenzék álláspont-
jának hol eltérő, hol esetleg megegyező volta alakította ki azt a törvényi szöveget, 
amely a 19. század polgári alkotmányosságát jellemezte Magyarországon.
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Az elméleti kérdések elemzését jól szolgálta az a néhány jogeset, amely a min-
dennapi gyakorlatban világított rá az összeférhetetlenség kérdéskörének vita-
tott gyakorlatára. Az ügyek az 1869-1875-ig terjedő időszakból kerültek ki. A 
jogesetek segítségével bizonyítást nyer az a tény, hogy a hatalmi ágak szepará-
ciója nem valósult meg teljes egészében a törvény elfogadását követő években.

LÁSZLÓ BALÁZS
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Béli Gábor egyetemi docens

A MAGYARORSZÁGI HOSPESKÖZÖSSÉGEK SZABADSÁGLEVELEI 
A XIII. SZÁZADBAN

dolgozatom célja, hogy a magyarországi hospesközösségek XIII. századi sza-
badságleveleinek formai és tartalmi elemzésével felhívja a figyelmet e forrá-
sok jelentőségére, vizsgálatuk szükségességére és az általuk hordozott tudo-
mányos lehetőségekre.

Nem egyszerűen jogforrásokról van itt szó, hanem a korabeli társadalmi, gaz-
dasági, hatalmi viszonyok és ezek összefüggéseinek tükréről, történelmi ese-
mények tanúbizonyságáról, stilisztikai- és nyelvemlékekről, melyek jellegük-
ből adódóan nem kizárólag a jogtörténet, de az általános történelem kutatá-
sa és oktatása terén is kiemelt szerepet érdemelnének. E szerep veszélybe ke-
rül, amikor a latin nyelv ismerete híján az idő múlásával egyre fogy azoknak 
a száma, akik feldolgozhatnák e privilégiumokat, és ezzel egy időben nő a la-
tin nyelvben és a jogtörténetben is jártas személyek felelőssége, hogy a kedve-
zőtlen folyamatot visszafordítsák, amíg még lehetséges.

A dolgozatban a vonatkozó szakirodalom feldolgozása mellett így elsősorban a 
magyarországi hospesközösségeknek a XIII. századból fennmaradt latin nyel-
vű okleveleinek elemzésére törekedtem, ezek tartalmából, összefüggéseiből 
levonva következtetéseimet. A vizsgálat során huszonnyolc hospesközösség 
huszonkilenc privilégiumát dolgoztam fel saját fordításban.

A vizsgálat eredményeiből szép számmal vonhatók le következtetések, pél-
dául arra nézve, hogy a hospesközösségek szabadságlevelei olyan összefüg-
gő rendszert alkotnak, amely aiussingulare kereteit áttörve indokolatlanná te-
szi a dekrétumok és privilégiumok közti különbségtételt a XIII. században. El-
határolni törekszem e nasciturus városi alakzatokat a valódi középkori vá-
rosoktól, elismerve és igazolva mégis, hogy a hospesközösségek kiváltságai a 
városodás folyamatának utolsó előtti lépcsőfokát jelentik, és ily módon a pol-
gárosodás folyamatának korai előzményei.
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A dolgozat szerkezetét és terjedelmi arányait, bizonyos mértékig stílusát te-
kintve is követi a feldolgozott oklevelek mintáját, ezzel is segíteni törekedvén 
e privilégiumok megismerését, az olvasó érdeklődésének a korabeli források 
felé fordítása érdekében.

PAPP FLÓRA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán tanársegéd – Dr. Papp László doktorandusz

A HÁZASSÁGI ELVÁLÁS JOGA  
AZ 1911-ES POLGÁRI PERRENDTARTÁS ELŐTT ÉS UTÁN

dolgozatomban a házassági elválás jogát vizsgálom az 1911-es Polgári per-
rendtartás hatálybalépése előtt és után. Fő célkitűzésem a házassági bontópe-
rek során alkalmazott eljárási szabályok vizsgálata a századfordulón.

A téma aktualitását és érdekességét az adja, hogy az 1911-es Polgári perrend-
tartás 11. címe „különeljárásként” szabályozza a házassági ügyeket, viszont 
tekintettel arra, hogy ezen jogintézmények a korábban már kialakult – a pe-
rek során alkalmazott – joggyakorlatot emelték törvényi szintre, szükségét lá-
tom vizsgálni az 1894:XXXI. tc.-et követő, valamint hasonló megfontolásból az 
ezt megelőző peres joggyakorlatot is.

A téma teljes körű feltárása érdekében a korszakra vonatkozó szakirodalom 
tanulmányozásán túl döntően elsődleges forrásokból dolgoztam. A tételes 
joganyag gyakorlatba történő átültetését levéltári anyagok feldolgozásával kí-
vánom alátámasztani. 

Ennek következtében a vizsgált anyag segítségével arra a kérdésre kerestem a 
választ, hogy a házassági perek során a törvényben rögzített anyagi jogi sza-
bályokon kívül a jogalkalmazás mennyire igényelte volna egy külön házassá-
gi eljárási törvény megalkotását. Valamint, hogy ennek elmaradása mennyi-
ben befolyásolta az új szemléletű Polgári perrendtartás hatályba lépését köve-
tő joggyakorlatot.

A kutatómunka és a dolgozat megírás során arra a következtetésre jutottam, 
hogy az általam feltett kérdésre a válasz az, hogy – különösen a Pp.-t követő-
en – nem volt szükség külön törvényben rögzített házassági eljárásjogi sza-
bályokra, mert annak ellenére, hogy az 1911-es Pp. jelentős szemléletben vál-
tozást eredményezett az általános perrendtartási szabályok tekintetében, ez 
nem befolyásolta a házassági perekben már korábban kialakult bírói gyakor-
latot. Ennek köszönhetően a bíróságok zökkenőmentesen hidalták át az új Pp. 
hatályba lépésének időszakát, keretszabályként alkalmazva a Pp. 11. címében 
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rögzítetteket, kiegészítve az általános szabályokkal, a Ht. vonatkozó passzu-
saival, valamint a kiforrott joggyakorlattal, tudományos értekezésekkel és a 
kialakult egységes bírói jogértelmezésekkel.

A vizsgált jogesetek alapján egyértelművé vált számomra, hogy a bíróságok 
gyakorlatában a Ht., valamint később a Pp. hatályba lépése nem okozott kü-
lönösebb fennakadást, az ítéletek tartalmi elemei szinte alig változtak, megje-
lent az 1894. évi XXXI. tc. adott szakaszára történő hivatkozás és kimaradtak a 
vallásira és az új házasságkötés megengedésére való utalások. Az egyetlen ko-
moly változásként a bensőségesebb lelkészi békéltetés, bírói békéltetéssel tör-
ténő felváltását tudom kiemelni.

SÁNDOR DÁVID
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Képes György adjunktus

A MAGYAR KONFÖDERÁCIÓ MINT NEMESI KÖZTÁRSASÁG

II. Rákóczi Ferenc 1703. májusában robbantotta ki felkelését, hogy helyreál-
lítsa az I. Lipót által megsértett alkotmányosságot. A Rákóczi-szabadságharc 
európai léptékben is a XVIII. század legnagyobb szabadságharca volt, és mint-
egy utolsó felvonása a XVII. század magyar rendi küzdelmeinek.

A Rákóczi-szabadságharc során ugyanakkor megvolt az igény  arra, hogy egy 
másfajta államberendezkedést hozzanak létre, modernizálják a Magyar Ki-
rályságot. Olyan gondolatok merülnek fel, olyan gesztusokat tesz meg Rákó-
czi, melyeknek európaságához, haladó jellegéhez még az ezután következő 
kétszáz évben sem feltétlen ér föl a magyar uralkodó elit. Elképzeléseinek egy 
része még az 1848-as terveken is túlmutatott, Rákóczi például lépéseket tesz a 
nemzetiségek, nevezetesen a rácok autonómiájának biztosítására.

Emellett II. Rákóczi Ferenc állama a megelőző kétszáz év gondolkodásához is 
organikusan kapcsolódik, az 1505-ös rákosi országgyűléstől induló, Báthorin 
és Bethlenen átívelő „nemesi respublica” gondolat kifejeződése is. Az uralko-
dó és körének sajátos állampolitikai koncepciója azonban csak korlátozottan 
valósul meg: így alakul ki a szabadságharc állama, a Magyar Konföderáció.

Ennek kormányformája kapcsán az Országgyűlés működése a harc alatt; az 
új tanácsadó szerv, a Szenátus; a vezérlőfejedelem hatáskörei; a konföderáció 
különböző fogalmai; az államforma kapcsán pedig a trónfosztás és a külön-
böző királyjelöltek személye merülnek fel, mint a megismerés alapvető szem-
pontjai. A kép egésze pedig összevethető más európai országokkal, például a 
Velencei Köztársasággal, vagy Lengyel-Litván Nemesi Köztársasággal, ahon-
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nan a konföderáció gondolata, mint az alkotmánysértő király elleni harc esz-
köze származott, illetve Hollandiával, Németalföddel, amellyel a párhuzam 
már Rákóczi számára is nyilvánvalónak tetszett. Mindkét nép a Habsburgok 
ellen harcolt, egy nagy európai háború forgatagában, bízva a francia szövet-
ségkötés esélyében, és reménykedve, hogy ha aláírják a békeszerződést, ab-
ban számukra lesz hely. 

Rákóczi Magyarországával együtt a négy ország között tehát olyan hasonló-
ságok fedezhetőek fel, mind az állam élén álló személy jogait, mind az őt el-
lenőrzőket, mind a képviselet legfőbb szervét illetően, hogy ezen közös tulaj-
donságok alkalmasak egy általános nemesiköztársaság-fogalom kialakításá-
ra, illetve annak megválaszolására, hogy a Rákóczi-féle állam, a Magyar Kon-
föderáció ennek megfelel-e.

SÁNTA DÓRA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár

A KÁRTÉRÍTÉS INTÉZMÉNYÉNEK FEJLŐDÉSE ÉS SZABÁLYOZÁ-
SA A BÍRÓI GYAKORLAT TÜKRÉBEN, A POLGÁRI KORBAN

A dolgozatban a magánjog egyik, talán legfontosabb intézményének, a kárté-
rítés jogintézményének történeti fejlődésének a bemutatására kerül sor. A pol-
gári korban, azaz az 1848. évi törvények hatására, valamint a kiegyezést köve-
tő évtizedekben indult el, illetve fejlődött ki Magyarországon a magánjog dog-
matikájának rendszere. Ez elsősorban azoknak a jogtudósoknak volt köszön-
hető (pl. Kolosváry, Ökrös, Zlinszky, Grosschmid, Frank, Szladits), akik a ren-
di magánjog alapvető jogintézményeinek felszámolása után, a szokásjogi sza-
bályok és az egyes törvényekben megfogalmazott normáknak a felhasználá-
sával, egy, a modern kor igényeinek megfelelő magánjogi dogmatikai rend-
szert állítottak fel.

Ez a rendszer elsősorban a német magánjogi szakirodalom ismeretének kö-
szönhetően, már a pandekta rendszeren nyugodott. Természetesen e profesz-
szorok egymás munkáit ismerve, mégis egymástól függetlenül alakították ki 
nézeteiket, s fogalmazták meg az egyes magánjogi jogintézményekkel kap-
csolatos elképzeléseiket. 

E rendszeren belül a kártérítés intézménye szoros összefüggésben áll a ma-
gánjog felelősségi rendszerével. Így a kártérítés jogintézményének szabályo-
zása elválaszthatatlan volt a magánjogi felelősségi rendszertől.
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Miután e területen a korábbi évszázadokból csak a bírói gyakorlat ismerete áll 
rendelkezésre, jogászaink a római jogi és a német – pandekta jogi ismeretekre 
támaszkodva törekedtek egy új rendszer felállítására.

dolgozatomban arra tettem kísérletet, hogy az egyes magánjogászok nézete-
it hasonlítsam össze a kártérítés témakörében, miközben a magánjogi dönt-
vénytárakban fellelhető bírói gyakorlatot ütköztettem az elméleti jogászok né-
zeteivel. A bírói gyakorlat megismerésére a 19. század utolsó harmadában saj-
nos a levéltári források nagyon hiányosak. Sok helyen a polgári törvényszé-
kek iratait megsemmisítették. Ezért kutatásaimban elsődlegesen döntvénytá-
rakban rögzített esetekre hagyatkoztam.

Az elméleti munkákban megfogalmazott tételek és a döntvénytárakban fellel-
hető ítéletek összevetésével megállapítható, hogy a 19 – 20. század fordulóján a 
kártérítés jogintézményének szabályai miképpen fejlődtek.

SZIGETI TAMARA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár

A JÁSZKUN KERÜLET BÍRÁSKODÁSI GYAKORLATA  
A GYILKOSSÁGOK VONATKOZÁSÁBAN 1844-48 KÖZÖTT

Kutatásom témája a 19. század közepének egy kis időszakát öleli fel a Jászkun 
Kerület büntetőbíráskodásának gyakorlatából, melyet – korabeli elnevezéssel 
élve – a gyilkosságok feletti ítélkezés alapján mutatok be. Két dolog is indo-
kolja, hogy erre a témára esett a választásom: egyrészt a később ebből a Ke-
rületből létrehozott megyéből származom és fontosnak tartottam ebből kifo-
lyólag, hogy nagyobb betekintést nyerjek ennek a területnek a jogtörténetébe; 
másrészt felkeltette az érdeklődésemet az a kérdés, hogy napjainkhoz képest, 
az akkori világban milyen megvalósulási módjai és elnevezései voltak ennek 
a bűncselekménynek.

A dolgozatomban megpróbáltam rávilágítani a bírósági rendszer bemutatá-
sán keresztül a gyilkosságok alakulására az ország ezen kis szegletén, példa-
ként felhozva olyan eseteket, amelyek szemléltetésül szolgálhatnak a gyakor-
lat szempontjából és amelyek felkelthetik az érdeklődést a téma iránt azok-
ban, akiket a büntetőjog történetének e korai szakasza eddig nem foglalkoz-
tatott. Az ország ítélkezési gyakorlata és a 18-19. században e téren folyó egy-
ségesítési, korszerűsítési munkálatok közötti kapcsolat fennállásának igazo-
lására a tervezetek és a javaslatok ide vonatkozó részeinek rövid bemutatása 
szolgál, lehetőséget teremtve az összehasonlításra.
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A kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a gyilkosságok elég 
változatos módokon jelentek meg, és a büntetésükre sem volt teljesen egysé-
ges ítélkezési rendszer, inkább csak az alapjai voltak lefektetve. Ragaszkodtak 
a régi törvényekhez, noha ezek alkalmazását már próbálták szabályozni a kor 
megfelelő viszonyaihoz igazítva, például kevésbé alkalmazva a ténylegesen 
végrehajtott halálbüntetések elrendelését. A büntetési tételek vonatkozásában 
is változatosságot lehetett felfedezni, ugyanis a fogság, a közmunka és a pénz-
büntetés egyaránt szerepet játszott az ítéletek meghozatalakor. 

Kutatásaim során arra az eredményre jutottam, hogy a kor társadalmi elvá-
rásainak többé-kevésbé megfelelően az egységesség felé irányuló ítélkezési 
rendszer kidolgozására törekedtek.

TÓTH BOLDIZSÁR ARTÚR
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár

IRÍNYI JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁNAK KÖZJOGI VONATKOZÁSAI. 
GONDOLATOK A MAGYAR POLGÁRI ÁLLAM KIALAKULÁSÁRÓL 
EGY ELFELEDETT REFORMKORI POLITIKUS MUNKÁSSÁGÁNAK 

TÜKRÉBEN

A reformkor két évtizede a magyarság történelmének legtevékenyebb, mara-
dandó értékeket létrehozó korszakai közé tartozik. Ennek az időszaknak szá-
mos nagy alakja közül csak a legkiválóbbaknak adatott meg, hogy a XXI. szá-
zad embere megemlékezzen róluk. Sosem feledkezhetünk meg azonban arról, 
hogy a korszak jól ismert személyiségein kívül számos olyan nagy formátumú 
egyénisége is van az 1848. előtti évtizedeknek, akik szerepére a polgári érték-
rend és az alkotmányos állameszme hazai meghonosításában az utókor mind-
ezidáig csekély figyelmet fordított. 

Irínyi József az 1840-es évek sokrétű tevékenységet folytató, radikális újság-
írója, aki hozzá szólt csaknem minden, korát érdeklő témához. Cikkeiből, 
könyveiből, beszédeiből kirajzolódik egy olyan, részletesen kidolgozott köz-
jogi program, amely a polgári átalakulás lehetséges alternatíváját nyújtotta, 
ötvözve a különböző ellenzéki tömörülések gondolatvilágának elemeit. Egy-
aránt merít a mérsékelt nemesi ellenzék, a centralisták, sőt a radikális ifjú-
ság ideáiból, de olyan javaslatokat is megfogalmaz, amelyeknek nem találjuk 
megfelelőjét a korszak hazai közjogi irodalmában. 

A fiatal publicista olyan értékek képviseletét vállalta, amelyek meghonosítá-
sa nehéz, de egyszersmind halaszthatatlan feladatot jelentett. Tette ezt határ-
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talan kitartással és elszántsággal, kiváló érvelő készségét és külföldi tapaszta-
latait is csatasorba állítva, nem tisztelve semmilyen tekintélyt. A sajtótörvény 
és az országgyűlési házszabály szövegére készített javaslata nemcsak az 1848. 
évi törvényhozásra gyakorolt nagy hatást, az ezekben foglalt alapelvek közül 
számos napjainkban is alkotmányos életünk részét képezi. Közjogi vonatko-
zású életművének csúcspontja a Tízenkétpont  egy nemzet követeléseinek pá-
ratlanul tömör, mégis teljeskörű leltára. 

E tanulmány amellett, hogy megkísérel hozzájárulni a reformkor talán legap-
rólékosabban kimunkált közjogi programjának újraértelmezéséhez, fel kíván-
ja hívni a figyelmet az Irínyi Józseffel foglalkozó szakirodalom méltatlanul 
gyér voltára, valamint lehetséges válaszokat nyújt egy sor olyan, eddig nem 
vizsgált  kérdésre, amelyet az újságíró életművének vizsgálata felvet.
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EURÓPAI KÖZJOG

BELCSÁK PÉTER
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Osztovits András egyetemi docens

DUNÁN INNEN-DUNÁN TÚL AVAGY KOMÁROM ÉS KOMÁRNO 
VÁROS HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FEJLŐDÉSE

Dolgozatom során szülővárosom sajátos helyzetének bemutatására töreked-
tem. Kutatásomban részletesen foglalkoztam az 1980. évi Madridi egyezmény-
ben foglalt megállapodási lehetőségek rendszerével, a határmenti együttmű-
ködések nemzetközi jogi hátterével, illetve közösségi jogi megközelítéseivel. 
Munkámban kiemelt szerepet szenteltem a két város kooperációjának gyakor-
lati ismertetésére is, hiszen mindez kulcsfontosságú szereppel bír.

A kutatásaim során megállapítást nyert, hogy a két város között a formalizált 
kapcsolat csak nagyon csekély mértékben létezik. Az együttműködés legré-
gebbi formája közös kulturális rendezvények szervezésében figyelhető meg, 
de az Európai Uniós csatlakozással a városok közötti kapcsolattartás már fej-
lődő képet mutat a közös, együtt pályázható fejlesztési programok terén. En-
nek keretében legnagyobb projekteknek tekinthető az új Duna-híd és elkerülő 
körgyűrű építése, város rehabilitáció és számos kisebb pályázat, melynek fi-
nanszírozása mind közösségi alapokon nyugszik.

Törekedtem arra, hogy egy gyakorlatban is működő együttműködési szer-
vezetrendszer lehetséges sémáját ismertessem az olvasóval. A lokális tér fe-
letti inkább kistérségi szerveződésnek mondanám, a PonsDanubii elnevezé-
sű– EGTC- Európai Területi Együttműködési Csoportosulás helyi megvaló-
sulási formáját, ez a kezdeményezés egyenlőre még a szervezetalakítás korai 
szakaszában van. Kiemelném, hogy ez a kooperációs forma nem korlátozódik 
csupán Komárom és Komárno városok kapcsolatára,- lévén hogy három szlo-
vák és három magyar város alapító tagja, ezért érzem szükségesnek kizárólag 
a két város összefonódásának lehetőségeit vizsgálni.

A dolgozatom megírása során, helyi lakosként és hivatali dolgozóként nagy 
mélységig beleláthattam a gyakorlati megvalósításba, és ezekből próbáltam 
egy összefüggő kooperációs struktúrát megfogalmazni, amely kitér a lehetsé-
ges fejlesztési irányok bemutatása során a kultúra, az idegenforgalom, a köz-
szolgáltatások, a munkahelyteremtés, az oktatás és képzés, az örökségvéde-
lem területére egyaránt.
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BESENYEI BARBARA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár

AZ EURÓPAI OMBUDSMAN A KÜLÖNJELENTÉSEK TÜKRÉBEN

Dolgozatomban az Európai Ombudsman (EO) által, 1995 – az intézmény fenn-
állása – óta az Európai Parlamenthez benyújtott, összesen 17 különjelentés tel-
jes körű feldolgozására törekedtem. A különjelentés képezi az utolsó érdemi 
lépést, amelyet az Ombudsman egy panasszal kapcsolatban megtehet azáltal, 
hogy ha a Parlament határozatában támogatja a jelentésben foglaltakat, a be-
panaszolt intézmény vagy szerv a Parlament politikai természetű nehezmé-
nyezését vonja magára.

A különjelentések két szempont szerint tipizáltam: egyrészt a vizsgálat fő tár-
gya, másrészt az ombudsman személye szerint. Az első csoport tekintetében 
általános következtetések megfogalmazása volt a célom, míg a második kap-
csán az intézményt betöltő egyén személyiségének, az ombudsmani tisztség-
ről alkotott személyes filozófiájának tevékenységet befolyásoló hatását vettem 
gorcső alá.

A vizsgálat fő tárgya tekintetében öt csoportot hoztam létre: nyitottság, do-
kumentumokhoz való hozzáférés, diszkrimináció tilalmának megsértése, Bi-
zottság mint a „Szerződések őre”, egyéb politikai ügyek. Ennek során az egyes 
szakirodalmi álláspontok tekintetében hol egyetértésemnek, hol kritikai ész-
revételeimnek adtam hangot. Majd megállapítottam, hogy az EO következe-
tes gyakorlat kialakítására törekszik, ezen keresztül pedig bizonyítást nyert 
autoritásának felbecsülhetetlen értéke. Továbbá fény derült arra, hogy az EO 
széles vizsgálati jogköre, ill. a bepanaszolt intézmény vagy szerv együttmű-
ködése nélkülözhetetlen a munkája során. 

A személyiség – melyet a származás, a hivatalból indított eljárások száma, vé-
gül az egyes különjelentésekben megjelenő hatáskör- és szabályértelmezésen 
keresztül ragadtam meg – jelentőségének vizsgálata után megítélésem szerint 
a származás fontos szerepet játszik az egyén meghatározása tekintetében, ez 
azonban csak egyetlen összetevője az igen bonyolult és nehezen megragadha-
tó jelenségéneknek. A származási országból „hozott” intézménnyel szemben 
támasztott szerepelvárásokat egyes esetekben áttöri az adott személy én-iden-
titása, ahogy az láthatóvá vált diamandouros esetében: a görög származás-
sal ellentétben a finn Söderman méltó utódjának tekinthető. Az összességé-
ben homogén formai és tartalmi eredmények rámutattak, hogy mindketten 
egy erős tisztséget látnak az ombudsmani posztban, de míg Söderman a he-
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lyes közigazgatásban, addig diamandouros a polgárok jogainak érvényesíté-
sében látja az EO elsődleges feladatát.

Végezetül az említettek fényében az EO Európai Unióban való létjogosultsága 
tekintetében bebizonyosodott, hogy az EO olyan problémák felfedésére és or-
vosolására képes, amelyre egyetlen más uniós intézmény vagy szerv sem, va-
lamint hogy jellegéből adódóan jogon túli megfontolásokat is figyelembe ve-
het a munkája során. Hozzáteszem, hogy bár az Ombudsman létjogosultsága 
az Unióban a kutatás során megszerzett információk alapján megítélésem sze-
rint megkérdőjelezhetetlen, hiszen többek között hozzájárult az Unióban vi-
tathatatlanul jelenlévő demokráciadeficit csökkentéséhez és léte valóban a bí-
rói út alternatívájaként szolgál bizonyos jogsérelmes szituációkban, jelentősé-
gét nem szabad túlértékelni.

CSORDÁS TAMÁS
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Angyal Zoltán egyetemi docens

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLKEZÉSI HATÉKONYSÁGA

Az Európai Unió Bírósága majdnem 60 éves fennállása óta az integráció egyik 
kulcsszereplőjévé lépett elő mind a jogértelmezés (mint egyik alapszerződés-
beli feladata), mind a jogfejlesztés területén. A jogfejlesztési tevékenysége so-
rán az esetjog feldolgozásával olyan alapvető Uniós jogelveket dolgozott ki, 
melyek a mai napig alapként szolgálnak az európai jogalkalmazásban. Figye-
lembe kell vennünk azonban azt is, hogy ezek az ítéletek mennyi idő alatt szü-
letnek meg, milyen eredményességgel tud dolgozni a Bíróság, ennek alátá-
masztására milyen mutatók szolgálhatnak. Ezért is választottam témámként 
az ítélkezési hatékonyság bemutatását, mely több területet foglal magában: 
ide tartozik egyrészt a tisztességes eljáráshoz, valamint ezen belül az ésszerű 
időn belüli eljáráshoz való jog, mint alapvető emberi jogok. A „hatékony ítél-
kezés” természetesen nem kizárólag az időtényezőhöz kapcsolódó elemeket 
foglalja magában, azonban ez a legfőbb része annak, ugyanis az igazságszol-
gáltatás működési rendszerét leginkább ez alapján lehet megítélni.

Az elemzésem forrásai két részre oszthatók: egyik fő támaszom a jogszabály-
ok, alapszabályok, működési szabályzatok csoportja, másik lényeges kör a jog-
esetek, igazságügyi statisztikák, elemzések, leírások halmaza. Sajnos szakiro-
dalom szűkebb témakörömben (ésszerű idő, ítélkezési hatékonyság az Európai 
Bíróság jogalkalmazásában) nagyon kevés található, a legtöbb ebben a téma-
körben írott cikk inkább a Bíróság eljárási szerkezetére, felépítésére koncent-
rál – nem igazán foglalkoztak a téma szakértői ezzel a témakörrel. 
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Mivel az összes eljárás és törvénykezési szint bemutatása szinte lehetetlen vál-
lalkozás, ezért jelen dolgozatban csak bizonyos konkrét eljárásokat kívánok ele-
mezni az ítélkezési hatékonyság tükrében – minden Bírósági szint munkájából 
merítve. Kutatómunkám gerincét a három fórum eljárási szabályzata képezte, 
ezekből kiindulva hasonlítottam össze az egyes szervek előtt felmerülő határ-
időket, melyek a hatékony ítélkezési eljárás alapjait képezik. Emellett próbáltam 
az elméleti (jogszabályi háttér) és gyakorlati (pl. ítéletek) háttér egyfajta szinté-
zisét létrehozni, valamint kevésbé leíró, inkább értékelő jellegű munkát megal-
kotni a Bíróság munkájáról, felsorakoztatva az eljárások során felmerülő, az azt 
továbblendítő és lassító tényeket. Elsőként a Bíróság rövid történetét, majd jelen-
legi szerkezetét ismertetem, ezen rövid összefoglalót követően pedig az említett 
alapvető eljárások folyamatát mutatom be – a már említett elemzésekkel alátá-
masztva. Egyrészt merítettem a Bíróság azon eljárásaiból, melyek valamelyest 
gyorsabban „továbblendíthetik” az ítélkezési folyamatot – pl. gyorsított eljá-
rás, sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás, soron kívüli eljárás stb. Másrészt 
konkrét Bírósági döntések bemutatásán és elemzésén keresztül ismertetem az 
ésszerű időn belüli döntéshez való jog, mint alapvető emberi jog érvényesülését.

GELLÉRT BENCE
BCE KIK
Témavezető: Dr. Halász Iván főiskolai docens

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT

dolgozatom témája az Európai Unió sportpolitikájával foglakozik. Kutatáso-
mat szakmai gyakorlatom alatt kezdtem el, melyet a Fővárosi Önkormányzat 
Sport Ügyosztályán végeztem. Az Ügyosztály minden évben rendez egy nem-
zetközi konferenciát, melyre neves külföldi és belföldi szakembereket hívnak 
meg. Az előadások szövegeit a konferenciát követően kiadják. 

Ezeknek a tanulmányoknak a feldolgozásával fogtam hozzá a munkához, 
melyhez később még három könyv nyújtott segítséget, illetve részt vettem az 
idei konferencián is. A dolgozat egy rövid Uniós bevezető után rátér az EU 
sportért végzett tevékenységeire. 1985-ös „Adonnino-jelentés” bemutatásától 
a főbb dátumokon és eseményeken végighaladva eljutunk az 1997-es Amsz-
terdami szerződésig. Itt kifejtem az első nyilatkozatot, melyet egy szerződés-
hez hozzácsatoltak. Ezután bemutatom a Lisszaboni szerződésig történt válto-
zásokat, és végül azt hogyan épül be az EU jogrendszerébe a sport. Ezek után 
kitérek a sportról szóló Fehér Könyvre. A dokumentum bemutatása után rész-
letesen kifejtek néhány sporttal kapcsolatos problémát melyek napjainkban a 
legkomolyabbak. Ezek: doppingolás, huliganizmus, a „Bosman ügy” követ-
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kezményei és a sport környezetkárosító hatása. dolgozatom végén bemuta-
tom egy eseten keresztül az önkormányzatok szerepét, az EU sportpolitikájá-
ban. dolgozatom végén összegzem a munkámat, leírom meglátásaimat.

A témaválasztásnál a szakmai gyakorlatom mellett szerepet játszott, hogy ha-
zánkban a témát nem kutatják sokan. Ez vélemény szerint azonban problé-
ma, mert komoly lehetőségek rejlenek benne. Mivel a 2014-2020-as időszak-
ban közvetlenül sport célra lehet majd támogatásokat szerezni, ezért hazánk-
nak mindenképpen érdemes lenne komoly energiákat fektetni ennek megis-
merésére, ugyanis régi terveket lehetne megvalósítani. Kiemelkedne közülük 
a sportlétesítmények építésére fordítható összegek, melyeknek köszönhetően 
végre megépülhetne egy nemzeti futball stadion. Ezek mellet még komolyabb 
összegeket fordíthatnánk az utánpótlás nevelésre, és elérhetővé lehetne tenni 
a szabadidősportot az amatőrök számára.

HORVÁTH BOTOND
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szabó Marcel egyetemi docens – Dr. Láncos Petra Lea tanársegéd

A SPANYOL AUTONÓM KÖZÖSSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Kutatásom célja a régiók Európai Unióban való érdekérvényesítési lehetősé-
geinek bemutatása európajogi szempontból, amit a spanyol autonóm közössé-
gek rendszerén keresztül ismertetek.

Kutatási módszerként alkalmazott kutatást folytattam induktív módszerrel, 
döntően a külföldi szakirodalom feltárásával, forráselemzésekkel a helyszí-
nen, Spanyolországban egy évig erasmus ösztöndíjasként, és itthon. Spanyol-
országban a Logroño-i LaRioja Egyetem könyvtárában kutattam a fellelhető 
szakirodalmat, emellett személyes konzultációkat folytattam az egyetem ok-
tatójával Mariola Urrea Corres európai jogi professzor asszonnyal, aki számos 
általa írt tanulmánnyal és egyéb anyagokkal látott el. Magyarországon Szabó 
Marcel valamint Láncos Petra Lea európa jogi professzorokkal konzultáltam. 
A dolgozat elkészítését nehezítette, hogy magyar nyelven a témával kapcso-
latban nagyon kevés mű található, ezért – ahogy az irodalomjegyzékből is lát-
szik – szinte kizárólag spanyol szerzők műveire támaszkodtam.

Kutatásom eredményeként elemeztem a spanyol autonóm közösségek össze-
tett rendszerét, azok alkotmány adta államon belüli illetve nemzetközi lehe-
tőségeit saját érdekeik érvényesítésére. 

A dolgozatom első részében ismertettem a régiókkal kapcsolatos alapfogal-
makat és az ehhez szorosan kapcsolódó európai integráció szakaszait és a Ré-
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giók Bizottságát. Majd röviden bemutattam az autonóm közösségek kialaku-
lásának egyes részleteit, a spanyolországi nemzeti kisebbségek helyzetét az 
1978. évi spanyol Alkotmány hatálybalépéséig, ami egyben az első autonóm 
közösségek létrejöttét is jelentette. Ezek után tárgyaltam a spanyol autonóm 
közösségek rendszerét kezdve az autonómia majd az autonóm közösségek de-
finiálásával. Röviden bemutattam az autonóm közösségek típusait, statútu-
mát és az alkotmányban valamint statútumukban fogalt hatásköreiket és in-
tézményrendszerüket, majd a nemzetközi jognak az autonómiához való vi-
szonyulását. 

A második részben a már ismertetett autonóm közösségek Európai Uniós 
helyzetét részleteztem kezdvén azok államon belüli lehetőségeivel. Az auto-
nóm közösségeknek számos fórum áll rendelkezésére az állam uniós ügyek-
kel kapcsolatos álláspontjának kialakítására, amivel gyakorta élnek is. Ezek 
után ismertettem az Európai Unió intézményein keresztül az autonóm közös-
ségek államon kívüli lehetőségeit.

Kutatásom célja az volt, hogy bemutassam, miként lehet egy olyan soknem-
zetiségű európai államban, mint Spanyolországban a kisebbségek érdekeit és 
jogait tiszteletben tartó közigazgatási rendszert létrehozni. Ez a rendszer pél-
daként szolgálhat valamennyi soknemzetiségű állam számára, de különös-
képpen a határon túli magyar kisebbségek számára, akik hasonló helyzet-
ben vannak, mint néhány évtizede a baszk, katalán, galiciai nemzetiségek, de 
ahogy ezek példájából is látni, létre lehet hozni egy a nemzetiségek érdekeit 
és jogait többnyire szem előtt tartó decentralizált államot, amivel a Régiók Eu-
rópájának víziója idővel valósággá válhat.

JÁDI DÁNIEL
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kajtár Gábor tanársegéd

A 2008-AS GRÚZ-OROSZ HÁBORÚ HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ 
KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJÁRA

dolgozatom témájául az Európai Unió Közös Biztonság- és Védelempolitikáját 
választottam, melynek intézmény- és eszközrendszerét a tagállami érdekeken 
kívül jelentős mértékben befolyásolja a küldetések során szerzett gyakorlati 
tapasztalat. Az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb biztonságpolitikai kihí-
vása a dél-Kaukázusban jelentkezett. A 2008 augusztusában Grúzia és Orosz-
ország között rövid idő alatt, de annál intenzívebben lezajlott fegyveres össze-
csapás alapjaiban rengette meg az Európai védelmi rendszert.
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A dolgozat eleje az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikájának fejlődését 
mutatja be nagyvonalakban, majd miután elérkezik a 2008-as tragikus esemé-
nyekhez, részletesen foglalkozik a válság során, valamint a szorosan azt kö-
vetően hozott, kapcsolódó európai uniós intézkedésekkel. A tanulmány külö-
nös figyelmet fordít az alkalmazott biztonságpolitikai eszköztár európai uni-
ós jogi hátterére, valamint ezek eredményességére.

A legfontosabb következtetések az alábbiak szerint határozhatóak meg. Az 
Európai Unió megtette az első lépéseket az önálló világpolitikai szereplővé 
váláshoz vezető hosszú úton, azonban még messze nem elég határozott ebben 
a hőn áhított szerepben. Az EU Közös Biztonság- és Védelempolitikájára jelen-
tősen rányomta bélyegét a 2008-as augusztusi háború. Az Unió nem hagyhat-
ta figyelmen kívül a fegyveres konfliktusban álló felek nemzetközi jogi kihá-
gásait, egyúttal ki kellett állnia alapértékei, alapelvei mellett. Eredményessé-
ge megkérdőjelezhető, de ténye nem. Azonban az alapszerződésekben foglalt 
egyeztetési és eljárási előírásoknak már nem tudott megfelelni az EU soros el-
nöki tisztséget a válság idején betöltő francia elnök. Az események viszont ép-
pen ennek a „gyors” reagálásnak a szükségességét támasztották alá. A kül- és 
biztonságpolitikai főképviselői pozíciói létrehozása, valamelyest egyszerűsí-
tette a képletet, de a hatékonysága egyelőre még nem mérhető le, hiszen jelen-
leg még az Európai Külügyi Szolgálat elindításán fáradozik.

KOCSIS GERGŐ
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens

A SZABAD MOZGÁS KORLÁTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  
A FRANCIAORSZÁGI ROMÁK HELYZETÉRE

Dolgozatom a szabad mozgás jogának fejlődését járja körül különös hangsúlyt 
fektetve a jogintézmény tagállamok általi korlátozására. A szabad mozgás joga 
már több mint ötven éve fejlődik az Európai Szén- és Acél Közösség megalapítá-
sa óta. A jogintézmény fejlődése több szakaszon ment keresztül: a munkavállalók 
szabad mozgáshoz való jogának kezdeti fázisához képest egyre bővült a jogosul-
tak köre, míg nem 2004 óta minden uniós polgár alanyi jogává vált. Az uniós pol-
gárság mellett az elmúlt negyed évszázadban a jog fejlődéséhez és a jog gyakorlá-
sának megkönnyítéséhez nagyban hozzájárult a schengeni térség kialakulása is.

Dolgozatom második részében a jog korlátozásának lehetőségeit mutatom be. 
A szabad mozgáshoz való jog nem egy korlátlan jog, a tagállamok a polgárok-
nak ezt a jogát – a jogintézmény szempontjából legjelentősebb jogforrás – a 
2004/38/EK irányelv alapján három meghatározott okból korlátozhatják. A 
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három korlátozási ok: a közrend védelme, a közbiztonság védelme és a köz-
egészségügy védelme. Az irányelv és az Európai Bíróság esetjoga határozza 
meg a korlátozások alkalmazásának a határait és a korlátozások alkalmazásá-
nak eljárási garanciáit. Az irányelv átültetésére a tagállamoknak két éves ha-
táridő állt rendelkezésére, a Bizottság 2008-as jelentése az irányelv implemen-
tálásáról azonban azt mutatja, hogy a tagállamok az implementálást csak sú-
lyos hiányosságokkal hajtották végre. Franciaországot is elmarasztalta a Bi-
zottság 2008-as jelentése az implementálásról, a francia állam nem ültette át 
kellően az irányelv eljárási garanciákra vonatkozó részeit.

dolgozatom harmadik részében a 2010 nyarán történt franciaországi esemé-
nyekkel foglalkoztam, a francia állam több csoportosan elkövetett bűncse-
lekmény hatására úgy döntött, hogy a területén található illegális táborokat 
felszámolja és amennyiben azok lakói más tagállamból érkező uniós polgá-
rok, őket kiutasítja a közrend veszélyeztetésének okán. A Francia Köztársaság 
azonban mindezt úgy tette, hogy az illegális táborokat romák illegális tábo-
rainak nevezte, valamint alkalmazta a rendkívüli sürgősségre vonatkozó jog-
szabályait, amelyek mellőzik az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó 
irányelvben lefektetett eljárási garanciákat. Ezeknek az intézkedéseknek a kö-
vetkeztében a francia államból mintegy 1000 uniós polgárt utasítottak ki. dol-
gozatomban leírom a franciaországi jogszabályi körülményeket, melyek eze-
ket a jogsértéseket lehetővé tették. Továbbá foglalkozom a Bizottság reakciójá-
val és az általa kilátásba helyezett két kötelezettségszegési eljárással. 

dolgozatom negyedik részében végül következtetéseket és javaslatokat fogal-
mazok meg a franciaországi „roma affér” kapcsán. Arra kívántam választ ke-
resni, hogy melyek lehetnek azok szükséges lépések, amelyek a jogintézmény 
további fejlődését szolgálhatják annak érdekében, hogy a szabad mozgás joga 
minden uniós polgárnak és családtagjának megfelelően garantálva legyen.

PÁTI DIÁNA KAROLIN
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Horváthy Balázs adjunktus

MAKRORÉGIÓS UGRÓDESZKA:  
AVAGY MIRE JÓ AZ EURÓPAI DUNA STRATÉGIA?

Európai duna Stratégia? Mi is ez? Miért fontos beszélni róla? Leginkább aktu-
alitása miatt. Az Európai Unió regionális politikája 2008-2009 táján új irányt 
vett. Az eddig preferált határ menti területek mikro szintű együttműködése 
mellett (vagy helyett?) egyre inkább a nagyobb területet felölelő, több országot 
összekapcsoló makrorégiós stratégia kerül reflektorfénybe.
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Magyarország kapcsán többszörösen releváns a témafelvetés, mind földrajzi 
fekvése, mind az uniós soros elnökség ürügyén. Az Európai duna-régió Stra-
tégia gyökerei évtizedekre, évszázadokra nyúlnak vissza, mégis napjainkban 
újra a figyelem középpontja került az Unió makroregionális együttműködése-
ket preferáló elképzelésének keretei között. Mintegy bevezetésként először 
az előzmények tárgyalása, illetve fogalommagyarázat segíti az olvasót a gon-
dolatmenet áttekintésében. A témát több szempontból is igyekeztem körbejár-
ni, egyidejűleg bemutatva a geopolitikai hátteret, a stratégiában rejlő logiszti-
kai perspektívát, a fenyegető környezetvédelmi veszélyeket, valamint tágabb 
értelemben a kezdeményezés kulturális oldalát is.

Fontos kiemelni: hazánk éppen a formálódó stratégia prioritásainak elfogadá-
sa idején tölt be soros elnöki tisztséget az Európai Unióban. Így relevanciát ér-
demel Magyarország érdekeinek számbavétele, diplomáciai állásfoglalásunk 
megvitatása, a majdani, stratégiában betöltött szerepünk körvonalazódása. 

Egy ilyen nagy volumenű kezdeményezés jelentősen átrajzolja a regionális 
kezdeményezések térképét, s azok finanszírozásának is új színezetet ad. Fel 
kell tenni a kérdést: a most még önjáró projektet felkarolja az Unió gigantikus 
büdzséje a jövőben, anyagi hátteret biztosítva a makrorégiók kialakításához, 
vagy a tagállamokra bízza finanszírozását? Mindenesetre a stratégia hivata-
los prioritásait és programját a napokban hozza nyilvánosságra (2010. decem-
ber 8.) az Európai Bizottság.

Nem mehetünk el a formálódó stratégiai együttműködés árnyoldalai, ellent-
mondásos kérdései mellett sem. A növekvő folyami szállítás, a logisztikai vo-
nal megerősödése mennyiben fogja károsítani a környezet? S ez a fejlődési-fej-
lesztési irány vajon összeegyeztethető-e a fenntartható fejlődés diszciplínájá-
val? A válaszokat nyilvánvalóan a jövő fogja megadni, de hatástanulmányok-
kal, szakmai konferenciákon a párbeszéd megkezdésével el kell kezdődnie a 
felkészülésnek az ellentétek feloldására.

A Duna-térség identitásformáló erejéről, a Duna országokat összefűző szere-
péről a közlekedés integratív potenciáljának fejlesztése kapcsán esik szó. Ki-
emelendő a régió turisztikai jelentősége. Ügyes marketinggel, menedzsment-
tel – hátországként az Európai Unió támogatásával – kialakítható egy eladha-
tó, jól csengő „Duna-brand”, vagyis a Dunát mint márkanevet tűzheti zászla-
jára a stratégia. A hangsúly ezen a ponton Budapestre helyeződik: képes lesz-e 
hatékony lobbival Duna-fővárossá avanzsálni?

Végül, de nem utolsósorban az elképzelés jövőképéről esik szó, latolgatom az 
esélyeket az Unió regionális politikáját esetlegesen átalakító aspektusára kon-
centrálva. S hogy milyen irányba folyik a jövőben legeurópaibb folyónk? Meg-
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valósul-e a Kossuth által megálmodott duna Konföderáció, avagy újabb meg-
oldást kell találnunk? Meglátjuk, mindenesetre bizakodóan kell a jövőbe te-
kintenünk.

SZABÓ GERGELY
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Schiffner Imola tanársegéd

EURÓPA KÖZJOGI MÉLTÓSÁGAI:  
INTÉZMÉNYI RIVALIZÁLÁS AZ UNIÓBAN

A reformfolyamatot lezáró Lisszaboni Szerződés célkitűzéseit az Európai Ta-
nács a 2007–ben tartott ülésén az alábbiak szerint összegezte: „egy szerződést 
[..] a fennálló szerződések változtatásaként kidolgozni, hogy ez által a kibő-
vített Unió hatékonyságát, demokratikus legitimációját, és az egységes kül-
ső fellépés koherenciáját emelni lehessen.” Az elvárások teljesítése érdekében 
a Szerződés – többek között – létrehozta az Európai Tanács elnökének és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét, így az Európai 
Unió a Bizottság elnökével és a soros elnökkel együtt négy kiemelkedő politi-
kai vezetővel rendelkezik.

A dolgozat kiindulópontja e négy személy egymáshoz való intézményi és politi-
kai viszonya. A probléma alapja, hogy a tisztségek Szerződésekben szabályozott 
feladatköre eltérhet a vezetők valódi politikai súlyától, így teremtve politikai mo-
tivációt a közjogi méltóságok számára, hogy a Szerződések hatásköri és intézmé-
nyi átfedéseit kihasználva befolyásukat más Uniós vezetők terhére növeljék, fel-
adatkörükön túlterjeszkedjenek, és intézményi rivalizálást valósítsanak meg. 

A probléma aktualitását politikai események is alátámasztják: Barack Obama 
amerikai elnök azért mondta le a 2010. májusi madridi csúcson való részvé-
telét, mert az amerikai külügyminisztérium számára a Lisszaboni Szerződés 
változásai nyomán nem volt tisztázott, hogy e négy személy közül ki tekint-
hető tárgyaló partnernek uniós ügyekben.

A leírtak alapján dolgozatomban az alábbi kérdéseket kívánom megválaszol-
ni: áll-e fenn intézményi diszkrepancia Európa vezetői között, és ha igen, mi-
lyen politikai erősorrend állítható fel a közjogi méltóságok között a Szerződé-
sek rendelkezései, az elméleti megállapítások és a gyakorlat alapján? Az intéz-
ményi diszkrepancia milyen hatással van az Unió belső működésének haté-
konyságára és külső fellépésének koherenciájára? Javaslat a jövőbeli szabályo-
zást illetően: a hatékonyság és koherencia követelményét szem előtt tartva ho-
gyan kerülhet a diszkrepancia feloldásra?
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Kutatásom során fontosnak tartottam, hogy munkám eredményeként egy tu-
dományos igényű dolgozatot adjak ki a kezemből. E követelmény teljesítése-
ként igyekeztem a jogirodalom legszélesebb spektrumát feldolgozni, így az 
általam felállított koncepció megalapozottságát az Európai Tanács által élet-
re hívott Konvent elképzeléseivel, a magyar és a külföldi szerzők meglátásai-
val, illetve az aktuálpolitikai események konzekvenciáival igyekeztem emel-
ni. E források feltárását, összevetését és véleményezését követően saját gondo-
lataim révén igyekszem feltárni e négy vezető között fennálló problémákat, 
összegzésként pedig meghatározom a tisztségek politikai erősorrendjét. Dol-
gozatom második részében a vázolt probléma megoldására szeretnék javasla-
tokat megfogalmazni: elképzeléseim alapgondolata a politikai szereplők szá-
mának csökkentése, egyben a meglévő tisztségek hatékonyságának növelése. 
Indokolt lenne az Európai Tanács és a Bizottság elnöki posztját egy egysze-
mélyi vezetés alatt egységesíteni, megszüntetni a főképviselő intézményi át-
fedését a Tanács terhére, végül pedig a soros elnök stratégiai feladatkörét kor-
látozni.

TŐZSÉR TAMÁS JÁNOS
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szilágyi Pál Béla adjunktus

PARLAMENTALIZÁLÓDÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN –  
VÁLTOZÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK  

A LISSZABONI SZERZŐDÉS TÜKRÉBEN

A 2007 végén az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői által aláírt 
Lisszaboni Szerződés egy óriási mérföldkő az Unió történetében, ezért a dol-
gozatomban a reformfolyamatok nyertesét – az Európai Parlamentet – érintő 
újdonságokat mutatom be egy másik szempont alapján.

A Lisszaboni Szerződés Európai Parlamentet érintő változásai akkor lesznek 
igazán világosak, és jelentőségük akkor érthető meg, ha nem kiragadva ke-
rülnek bemutatásra, hanem egy jogi, politikai, és szociológiai folyamat ered-
ményeként elemezzük őket. E folyamat jobb érzékeltetése érdekében haszná-
lok egy új, a német szakirodalomból átvett fogalmat, a parlamentalizálódást. 
A parlamentalizálódás kifejezés dolgozatom szempontjából nagyon találónak 
tartom, mert ebben az összefüggésben gyakrabban használt statikus fogal-
makkal szemben, sokkal jobban kifejez egy múlt-jelen-jövő síkján mozgó fo-
lyamatot. Prekoncepcióm, hogy az EP parlamentnek tekinthető, ezért az in-
tézmény vizsgálatakor használhatóak a parlamentekkel kapcsolatos fogal-
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mak és kategorizálások. Ugyanakkor mindvégig szem előtt tartottam a testü-
let speciális jellegét, valamint hogy az Unió nem állam.

Miután meghatározom a parlamentalizálódás tartalmát, a fogalom kapcso-
latát tárom fel demokrácia, a parlamenti hatáskörök és az európai parlamen-
ti választások viszonylatában. A vizsgálat során többek között olyan érde-
kes kérdésekre adok választ, hogy miért az individualizált demokrácia mo-
dell lesz az Unió egyik alappillére, hogy miért jön létre az uniós polgárok szá-
mára egy jóval érthetőbb, átláthatóbb jogalkotási rendszer, és hogy miért van 
nagy jelentősége annak, hogy az Európai Parlament és a Bizottság hivatali 
ideje egybeesik? Hogy jöhet létre az Unió parlamentáris rendszerében a ké-
sőbbiekben esetleg egy „kettős vezetés”, vagy a képviseleti egyenlőség elvé-
nek hiánya, miért mutatja jól az Európai Parlament Janus-arcú mivoltát.

Összességében a parlamenti hatáskörök bővülése teszi a Parlamentet a re-
formfolyamatok nyertesévé, amivel párhuzamosan a testület felelőssége is na-
gyobb lett. A Lisszaboni Szerződés kétségtelenül legnagyobb érdeme, hogy a 
Parlamentet egyenrangú társjogalkotói jogosítványokkal ruházza fel. Azáltal, 
hogy a testület, mint az egyetlen közvetlen demokrácia által legitimált uniós 
szerv, egyenrangú társjogalkotóvá válik, egyrészről nő a döntések demokrati-
kus legitimációja, másrészről pedig az eddigi intézményi egyensúly az Euró-
pai Parlament javára billen el. Fontos megállapítás, hogy a demokratikus legi-
timáció mértékének összhangban kell lennie az Európai Parlament hatáskö-
reinek fejlődésével.

DR. VERRASZTÓ NORBERT KÁROLY
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Horváthy Balázs adjunktus

TISZTESSÉGTELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ  
EU-BAN ÉS EGYES TAGÁLLAMOKBAN

A pályamunka célja, hogy bevezesse az olvasót a tisztességtelen szerződé-
si feltételek világába, és vázolja az új és már régóta fennálló problémákat és 
megpróbáljon választ adni olyan kérdésekre is, amiknek általában az elkerü-
lésére szoktak törekedni.

Az Európai Unióban a jogharmonizáció területén problémák fedezhetők fel, 
amik az Unió által kitűzött céloktól eltérően, a jövőben fokozódni fognak az-
zal, hogy egyre több tagja lesz az Uniónak és egyre több jogterületen próbál-
nak meg „közösségiesíteni”. A 93/13/EGK Tanácsi Irányelv a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről jó példaként 
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szolgált az előbbi probléma elemzéséhez, mivel szabályai jól érthetők, azon-
ban mikor ezeket átfordítják a különböző nemzeti nyelvekre, akkor - az esetek 
nagy részében ilyen hatás kiváltásának szándéka nélkül - máshogy értelmez-
hető az új szövegben egy szabály, mint az eredeti változatban.

A terminológiai eltérések szemléltethetők, ha különböző tagállami jogrend-
szerek kerülnek összehasonlításra, mint például az általam vizsgált a brit és 
magyar szabályozás. A tagállamokat nem lehet megfosztani nemzeti sajátos-
ságaiktól a közösségiesítés során sem, és a sokszor évszázadok során kialakult 
jellegzetességeik rányomják bélyegüket az új szabályozási törekvésekre is, így 
létrehozva olyan szabályozási mechanizmusokat, amik illeszkednek az adott 
tagállam jogrendszerébe. Ebből kifolyólag a brit szabályozásban kiemelkedő 
szerepe van az egyes bíróságok joggyakorlatának és más, a közigazgatás terü-
letéhez sorolandó szervezetek gyakorlatának, és az utóbbi sokszor alapját ké-
pezi a bíróságokon létrejött joggyakorlatnak. A magyar polgári jog sem volt 
hajlandó azonnal szakítani az évek során kialakult jogi szabályozással, és Pol-
gári Törvénykönyv csak többszöri és több éven át tartó módosításokkal nyerte 
el a mai, Irányelv által előírt formát ezen a jogterületen. Tehát az utóbbi kettő 
esetből levonható a következtetés, hogy az Unió újabb és újabb jogharmonizá-
ciós törekvéseinek vannak eredményei.

Végül még foglalkozni kell az YNOS Kft. kontra Varga János üggyel, ami a 
magyar polgári jogban a tisztességtelen szerződési feltétek iskolapéldájává 
vált. Mivel az ügyben az Európai Bírósághoz több észrevétel is érkezett a tag-
államoktól, ezekből az iratokból képet kaphatunk arról, hogy az Unión kívül 
az egyes tagállamok egymásra is próbálnak hatni az előzetes döntéshozata-
li eljárások során, ezzel is gyengítve a jogharmonizáció által kitűzött célokat, 
és az egységesítéssel ellentétesen további eltéréseket eredményeznek az Uni-
óban.
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JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELET TAGOZAT

FARKAS ÁDÁM
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár

AZ ÚJ VILÁGREND ELEMZÉSE:  
FELISMERÉS UTÁN, SZEMLÉLETVÁLTÁS ELŐTT?

Dolgozatom témaválasztásának alapját az elmúlt közel húsz esztendő zava-
ros és egyre bizonytalanabbá váló nemzetközi eseményeinek rendszerszintű 
megismerése iránti érdeklődésem váltotta ki, amin felül a szakirodalomban e 
körben észlelt bizonytalan álláspontok és fogalmi tisztázatlanságok feldolgo-
zása is motivált.

Ezen motívumok okán kutatásom céljaként jelöltem meg, hogy a világrend fo-
galmát, illetve a világrend elemzését szakmai-tudományos szempontból egy 
diákköri dolgozat keretei között megfelelően megismertessem és tisztázzam. 
Célom továbbá, hogy ezen elméleti ismeretek révén gyakorlatias következte-
téseket vonjak le, némiképp prognosztikus jelleggel.

Kutatásaimat a téma szakirodalmi megismerésével kezdtem a magyar és ide-
gen nyelvű forrásokra támaszkodva. Igyekeztem a különböző nézőpontokhoz 
és koncepciókhoz történelmi, hatalmi politikai, had- és biztonságtudományi, 
valamint közgazdaságtudományi áttekintéseket megvalósítani, ezzel is elmé-
lyítve a téma multidiszciplináris jellegét. Végül a jelenig ívelően igyekeztem 
az egyes álláspontokat a történelmi ismeretekkel a reális valósággal összevet-
ni. A szakirodalom áttekintése és összevetése után megkíséreltem a világrend 
fogalom és analízise kapcsán olyan álláspontra jutni, melynek révén logikus 
szerkezetben tudom feltárni az egyes szaktudományokból szerzett ismerete-
ket. Mindezeken felül törekedtem a világrend vonatkoztatásában következte-
tések és kritikai észrevételek megfogalmazására.

Munkám eredményeként úgy vélem egy olyan dolgozat keletkezett, mely egy 
további, teljes körű feltáró tevékenység biztos alapjait teremtheti meg. Emel-
lett a kritikai hangvételű szerzői állásfoglalásokkal a dolgozat képes arra, 
hogy szemléletében és eredményeiben újat mutasson. A dolgozat fő eredmé-
nyének a világrend fogalmának tisztázását, behatárolását, világrendszer fo-
galmától való elhatárolását, illetve saját munkafogalom megadását tekintem. 
Emellett fontos eredmények tartom a világrend fogalmának és elemzésének 
történeti és multidiszciplináris meghatározottságával kapcsolatos áttekintést, 
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illetve a tisztázott és megadott fogalmi tér alapján az eltelt két évtized kriti-
kai és innovatív szemléletű elemzését. A dolgozat mindezeket kiegészíti egy a 
jelenre és közeli jövőre vonatkozó prognózissal, melynek fő pontjaiként az új 
„amerikai világrend” tézis kritikája, a több hatalom által meghatározott új vi-
lágrend felé haladás, valamint a biztonsági fenyegetettségek terén bekövetke-
zett kritikus változások és az eddigi modellek válságának kiemelése ragadha-
tó meg. A dolgozat elméleti, deskriptív jellege mellett a fogalomhasználat és 
az elemzés vonatkozásában talált hézagok kitöltésére, zavarok feloldására is 
törekszik. Mindezeket az elemzés körében szorgalmazott szemléletváltásnak 
megfelelő helyzetkép felvázolásával kívántam teljessé tenni.

Összességében a világrend tematizálása egy olyan jelentős szakmai-tudomá-
nyos és gyakorlati stratégiaalkotást megalapozó kérdés, melynek vizsgálata 
egy nagyfokú és sok bizonytalansággal terhelt időkben különösen indokolt. 
Ez arra ösztönöz. hogy kutatásaimat kiterjesszem egy részletesebb nemzetkö-
zi szintű és egy átfogó állami szintre vonatkoztatott elemzéssel. Ezzel elmé-
lyítve egyúttal a kutatás multidiszciplináris jellegét is a jövőben.

GYOVAI MÁRK
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Hegyi Szabolcs adjunktus

GAZDASÁGI ELEMZÉS A JOGELMÉLETBEN ÉS A BÜNTETŐJOGBAN

A jelen dolgozat célja egy viszonylag új jogelméleti irányzat bemutatása, 
amely 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban kezdett kibonta-
kozni a mai formájában, de előzményeit tekintve egészen Jeremy Bentham uti-
litarista filozófiájának megalkotásáig visszavezethető, azaz egészen a XVIII. 
század második feléig. Az új elmélet az igencsak beszédes elnevezést kapta:  
A jog gazdasági elemzése (EconomicAnalysis of Law). Az elmélet lényege, 
hogy megpróbálja a két tudományterületet (a jogtudományt és a közgazda-
ságtant) közelebb hozni egymáshoz és ez által mindkettőt fejleszteni mind 
kutatási módszereiben, mind egy pontosabb szemléletmód kialakításában.  
A közgazdaságtan az emberi döntések, választások tudománya, amely az 
úgynevezett racionális, azaz ésszerűen gondolkodó (reasonable man) ember-
képpel dolgozik. A közgazdaságtani módszerek figyelembevétele és haszná-
lata valóban gyümölcsözőnek tekinthető a jogtudományban, azonban ez a vi-
szony kölcsönös, hiszen az egyes jogintézmények ismerete és figyelembevéte-
le a közgazdászok elemzéseinek során is nagy haszonnal és pontosabb ered-
mények lehetővé tételével jár. 
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Az elméletet az angolszász jogrendszerek intézményeinek elemzésén keresz-
tül mutatják be az e tudományterületen kutató tudósok, azonban ez nem je-
lenti azt, hogy a kontinentális jogrendszerektől teljesen idegen és alkalmazha-
tatlan lenne ez a módszer.

A dolgozat két fő részre tagozódik. Az első rész egy általános áttekintést nyújt 
a jog gazdasági elemzésének kialakulásáról, főbb irányzatairól és a témában 
kutató szerzők tanulmányairól. A dolgozat második felében a büntetőjogot 
vizsgálom az elmélet által kidolgozott módszerekkel, bemutatva az egész el-
mélet célját, ami nem más, mint egy előrejelző modell kialakítása a racionális 
és amorális bűnözők cselekedeteire.

Dolgozatom elsődleges forrásait képezik az irányzatot útjára indító tanul-
mányok (melyek közül számos, csak idegen nyelven volt hozzáférhető), így 
Richard Posner, Gary Becker, Guido Calabresi tanulmányai. Másodlagos for-
rásként használtam azokat a tanulmányköteteket és könyveket, melyek az el-
mélet indulásától kezdve egészen napjainkig a témában megjelentek (magyar 
és idegen nyelven (angol) egyaránt).

KEVEVÁRI ISTVÁN
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Frivaldszky János egyetemi docens

VITA ÉS MEGISMERÉS. RETORIKA ÉS DIALEKTIKA  
A KLASSZIKUS ÉS POSZTMODERNKORBAN

A középkori jogi gondolkodás és a retorika a magyar jogi oktatás egyik mél-
tatlanul elhanyagolt területe. Ha az előbbit nézzük, jogtörténetünk remekül 
feldolgozta az európai alkotmányok történetét a középkorban, de a mai na-
pig rejtély, hogy mégis milyenek voltak a középkori jogászok? Hogyan gon-
dolkodtak? Miben másak, és miben követendő példák a középkor jogászai?

A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy gyakran a saját nézőpontunkból tekin-
tünk vissza a középkori gondolkodásra, és ez folyamatos félreértésekhez ve-
zet. dolgozatomban ezeknek a félreértéseknek az eloszlatására is sort kerítek.

A dolgozatom egy kísérlet a középkori jogi gondolkodás rekonstrukciójára. 
Először a jog és a gyakorlati filozófia kapcsolatát tisztáznám, majd a jog és a 
dialektikus vita közötti szoros kapcsolatot szeretném bizonyítani. A célom az, 
hogy megmutassam, mit tanulhatunk a XI-XII. századi jogászok gondolkodá-
sából, és milyen válaszokat lehet adni napjaink anti-esszencialista posztmo-
dern irányzataira, amelyek azzal fenyegetik a jogi gondolkodásunkat, hogy 
véglegesen belefulladjon a politika hatalom központú szemléletébe.
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Kutatásommal egyben megpróbálom rehabilitálni a vitát mint a megismerés-
nek egy formáját, sőt szeretném bebizonyítani, hogy a középkori dialektikus 
viták a gyakorlati filozófiai alapú jogi megismerés elsődleges eszközei.

Munkám újdonságát képezi, hogy Magyarországon eddig nem született olyan 
mű, amely összefogta volna a középkori dialektikus-retorikus hagyomány és 
a középkori jogi gondolkodás kapcsolatát. A dolgozatomban felvázolt jogfilo-
zófiai gondolkodás termékenyen hathat jogtudományunkra, és rengeteg kér-
dés újbóli megvizsgálásához vezethet.

Ez a kutatási irány korántsem tekinthető teoretikusnak, hiszen gyakorlati fi-
lozófiáról van szó, ahol nem csak az igazságos és méltányos helyes szabályok 
megfogalmazása, hanem ilyen jogi döntések meghozatala is fontos. Így nem 
csak a szűken vett tudomány számára lehet érdekes a dolgozat, hanem a ko-
rábbi alapjogi vitáink, az alkotmányozás kérdése, a törvényhozás és a bírói 
jogalkalmazás újragondolására is késztethet.

A dolgozatom távolról sem tud minden kérdésre választ adni, de a maga váz-
latos módján talán sejteni engedi kutatásom irányának végső horizontjait.

KOLODICS SÁRA LUCA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Andrássy György egyetemi tanár

MI IS A JOG? MI ÉS A JOG! EGY FŰSZERES LEVES  
TERMÉSZETJOGI ALAPANYAGOKBÓL

dolgozatom valójában egy útkeresés. Jogász hallgatóként a jog lényegét pró-
báltam felfedni, hogy megtaláljam a jogról való gondolataim rendjét, ame-
lyet elfogadok és követhetek egy életen át. Kutatásom eszközéül, s egyben tár-
gyául a természetjogot választottam. Mint a világra elsőként tekintő szempár, 
olyan kíváncsisággal és várakozással fordultam e jogterület sokféle gondolko-
dóinak munkáihoz, különféle elméleteihez. Ezek elemzése során alakítottam 
ki témám kifejtésének vázlatpontjait, melyek a következőképpen alakultak.

„Bevezetés” cím alatt témaválasztásom indokolása és bevezetése mellett a ter-
mészetjog, mint témám alapvető fogalmának meghatározása található. 

Az ezt követő további tíz pontban taglalom a természetjoggal kapcsolatos kö-
rüljárandó területeket. Elsőként „A jogról és a természetjogról” cím alatt a ter-
mészetjog jellemzőivel, a pozitív jog és a természetjog viszonyával, majd a 
természetjog alanyi körével – azaz, hogy kikre is vonatkozik a természetjog 
– foglalkozom. „Természeti törvények” alatt a természetjogi elveket, paran-
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csokat gyűjtöttem össze hármas felosztás szerint, a legáltalánosabbaktól ha-
ladva a konkrétabbak felé, majd ezen elvek hollétére, megismerésének lehető-
ségére és a megismerés, felismerés kapcsán felmerülő tudatosság kérdéskörére 
térek ki, végül a természetjogi szankcionálás problémáját is ismertetem. Ezt kö-
vetően az erkölcs és a természetjog viszonyának meghatározásáról, ezzel össze-
függésben pedig az erkölcs fogalmáról írok „Az erkölcs és a természetjog” elne-
vezésű pontban. „Az emberről” alatt az egyes gondolkodók emberről alkotott 
képét – így különösen a jó-rossz, felelős-felelőtlen ellentétpárokat –, majd pedig 
az emberi célt, mint magatartást meghatározó tényező témakörét járom körül. 
„A természetjog alapja” címben aiusnaturae alapját, eredendőjét, forrását kere-
sem. Az igazságosság fogalmával, majd ennek meghatározása után annak ter-
mészetjogi illetve tulajdonjogi vetületével foglalkozom „Az igazságosság” alatt. 
„A jóról és a rosszról” cím kapcsán e fogalompár valamint egy közöttük lévő ál-
lapot kapcsán gyűjtöttem össze gondolatokat. „A természeti állapotról” alatt az 
egyes szerzők e témával kapcsolatos elképzeléseinek bemutatása után a busma-
nokkal, mint természeti állapothoz hasonlóan élő néppel foglalkozom. Ezt kö-
vetően arra kerestem a választ, hogy az ember miért lépett ki a természeti álla-
potból és miért alakított társadalmat, államot „A társadalomról” című pontban. 
A szabadság fogalmának meghatározásáról, illetve természetjoggal kapcsola-
tos megjelenéséről írok utolsó címemben, mely „A szabadságról” nevet viseli.

A „Zárszó” egyfajta összegzés. Áttekintem és lezárom mindazt, amit dolgo-
zatomban kifejtettem. Úgy érzem, sikerült mindazon kérdések megválaszolá-
sához közelebb kerülnöm, amelyeknek kifejtését szükségesnek éreztem leen-
dő jogászként. Sikerült egy olyan jogról való gondolkodásmódot kialakítanom 
magam számára, amit követendőnek tekinthetek. Mindazonáltal dolgozato-
mat nem ezen útkeresés lezárásának, hanem csupán kezdetének tekintem.

SZATMÁRI SAROLTA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Varga Csaba egyetemi tanár

EZREDÉVEK KÍNÁJA –  
MODERNIZÁCIÓ, VAGY TÖRTÉNELMI SZÜKSÉGSZERŰSÉG?

Távoli, misztikus, idegen, más – megannyi hasonló jelzőt lehetne még találni 
a Távol-Keletet illetően. Más szokások, rituálék, tradíciók, jogi szókincs és lo-
gika. Az egyes jogi kultúrák vizsgálata már önmagában számos tanulsággal 
szolgálhat, hiszen lehetőség nyílik saját mintánkat összevetni egy másik kul-
túra mintájával. Kína jelentősége nemcsak a Távol Keleten, de világviszonylat-
ban is vitathatatlan, rohamos fejlődését pedig évről évre szemmel kísérhetjük. 
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A jog, az ember és a világmindenség kínai kapcsolatáról és egységéről csak a 
fő szellemi áramlatok tanulmányozása után lehet átfogó képet kapni, ezért ké-
szült ez a dolgozat.

Kína a kettősségek hazája. A globalizáció egyik fő nyertese; gazdasági vi-
lághatalom, amely ugyanakkor olyan politikai rendszert működtet, amely-
nek életképtelenségét a közép-kelet európai országok legújabbkori történel-
me bizonyítja. A Nobel-díjas gondolkodó börtönbe zárásáért vagy a tibeti la-
kosság jogainak sárba tiprásáért egy olyan politikai kultúra felelős, ami vi-
szont maga is egy ősi humanista bölcseletben gyökerezik. Talán ez a kettős-
ség valahol onnan vette kezdetét, amikor a filozófia a maga sajátosan kínai 
módján megkülönböztette a jint („földi, passzív, negatív, nőies, elnyelő, gyen-
ge”) és a jangot („aktív, pozitív, férfias, szilárd, erős, fénylő”). Hangsúlyozni 
kell, hogy ezen kettősségek a kínai gondolkodásban nem olyan természetű-
ek, mint amilyenek a nyugati filozófiai és jogfilozófiai kultúra jól ismert du-
alizmusai: „igaz/hamis”; „Sein/Sollen”; „barát/ellenség”, „Recht/Unrecht”, etc. 
Ezt azért fontos kiemelni, mert a kínai bölcselet sajátosságai miatt a nyugati 
jog terminusai nem mindig alkalmazhatóak a kínai jog leírására. Vajon lehet-
e például Radbruch formuláját alkalmazni a maoista korszakban elkövetett 
kegyetlenkedéseket lehetővé tevő jogszabályok erkölcsi megítélésre? Lehet-e 
azt mondani, hogy a kínai jog eszméjének is a jogbiztonság, a célszerűség és 
az igazságosság alkotják az elemeit? 

dolgozatomban ezeket kérdéseket aligha tudom végérvényesen megválaszolni. 
Mindössze azt kívánom megvizsgálni, hogy a kínai jogi gondolkodás és filozó-
fia legfőbb irányzatai miként kapcsolódnak egymáshoz. Ezzel talán az olvasó is 
betekintést nyerhet kissé egy olyan birodalmi méreteiből adódóan sem elhanya-
golható ország jogi kultúrájába, mint Kína. Arra a kérdésre is keresem a választ, 
hogy az elmúlt évszázadban Kínában végbement folyamatok mennyiben áll-
nak összefüggésben az antik hagyománnyal: a maoizmus mennyiben volt törté-
nelmi szükségszerűség, avagy mennyiben tekinthető modernizációs igénynek.

SZENTES BARBARA 
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Antal Csanád tanársegéd

BÍRÓI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT  
PSZICHOLÓGIAI KITEKINTÉSSEL

A dolgozatom célja az volt, hogy feltárjam a döntéshozatali folyamatot, an-
nak jogi és pszichológiai vetületeit, valamint megvizsgáljam azt, hogy a bírák 
szubjektuma mennyire vesz részt ebben a folyamatban.
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Ehhez először a bírók szerepét, funkcióját és feladatait foglaltam össze. A bíró 
az állami igazságszolgáltatás gyakorlásával megbízott személy. Ahhoz, hogy 
valaki bíróvá váljon hosszú évek kellenek, és nagyon sok „szűrőn” kell átmen-
nie az illetőnek. Bemutatom a dolgozatomban a pályaalkalmassági vizsgálat 
részeit, bővebben kitérve a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra azon belül 
is a tesztvizsgálatokra. Mindezek után egyértelművé válik, hogy ezek a tesz-
tek gyakorlatilag lehetetlenné teszik az arra alkalmatlan emberek bíróvá válá-
sát. Teljesen kiszűrhetőek az alkalmatlan emberek. A következő részben a sze-
mélyiségtípusok kerültek elemzésre. Először általános személyiségtipológiák 
felsorolásával, mint Hippokratész, Jung, Kretschmer, E. Jaensch, I. P. Pavlov és 
Tyeplov tipológiái valamint az enneagramm módszere. Ezek után próbáltam 
meghatározni a bírók személyiségét, a negatív bírótípusokra és a jó bírákra is 
kitérve. A döntéshozatali folyamat csak ezek után került meghatározásra, jogi 
és pszichológiai szempontból is, kiemelve a döntéselméletet és a bírói döntés 
pszichológiáját. A szubjektum megjelenését ezt követően vettem vizsgálat alá, 
különböző jogtudósok, jogelméleti gondolkodók álláspontjai, saját álláspon-
tom és gyakorlati elemek ötvözésével. Garanciákat is keresek a totális szub-
jektivitás kiiktatására, mint pl.: a társasbíráskodás, az ügyészek, az ügyvédek 
szerepe, a törvényi garanciák, a Magyar Bíróképző Akadémia foglalkozásai, 
vagy akár a Bírók Etika Kódexe.

Saját szemmel is elemzem dolgozatom témáját és annak különböző perspek-
tíváit. 

Végül záró gondolatként az összefoglalás és következtetések fejezet összeg-
zi a dolgozat lényegét és az eredményeket, azt, hogy a bírák is emberek, de ez 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy szubjektív döntést hoznak. A bírák nagyon 
sok tanulási, tapasztalati fázison mennek keresztül, mire valóban igazi bírák-
ká válnak. E hosszú kiválasztási folyamat eredményeképp pedig megedződ-
nek, így ivódik beléjük bírói státuszuk. de mit is jelent a szubjektum kifeje-
zés? Azt, hogy egyéniség, személyiség az ember énje. Ezt akárhogy is néz-
zük, nem vehetjük el senkitől sem, a bíráktól sem. Mindössze annyi a feladat, 
hogy a tárgyalóterembe belépve a bírák kis időre kint hagyják érzéseiket, ci-
kázó gondolataikat, mindennapi problémáikat, és megpróbálnak csak magá-
ra a teremben elhangzottakra figyelni, jól összeszedni minden információt, 
megtalálni az alkalmazandó jogot, méltányosan használni és egy objektív he-
lyes döntést hozni.
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TÓTH TITANILLA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Fekete Balázs adjunktus

A KÖZÖSSÉGELVŰ POLITIKAI FILOZÓFIA.  
AZ EGYÉN ÉS KOMMUNITARIZMUS

A dolgozatom célkitűzése egy olyan, napjainkban élő és aktív politikai filo-
zófia bemutatása volt, mely a történelem hagyományaiból táplálkozván hoz 
mégis újat a politika színterére.

John Rawls, a modern liberális politikai filozófia alakjának Az igazságosság 
elmélete c. művére és gondolataira született válaszként mutatja be a közös-
ségelvű (vagyis kommunitarista) politikai filozófia kialakulását és fő irány-
vonalait. 

A dolgozat középpontjában egy olyan liberális – kommunitárius vita áll, mely 
John Rawls modern társadalmi szerződéselméletek hatására indult el az Ame-
rikai Egyesült Államokban és nem csak a szellemi, politikai filozófiai, jog- és 
államelméleti állóvizeket kavarta fel, de gyakorlati aktivitásának köszönhető-
en rövid idő alatt teret nyert az egyetemeken, a hallgatók körében, a hétköz-
napokban és a politika színterén is. 

Rawls központi gondolatai az egyén szemszögéből kerülnek bemutatatásra, 
felhívván a figyelmet az elmélet egyes támadható pontjaira, melyekre inter-
akcióként születhettek meg kérdések és válaszok az egyén és a közösség vi-
szonyát vizsgálva. Ennek során felmerül a kérdés, hogy miben is rejlik az iga-
zi szabadsága a liberálisok által felrajzolt emberképnek és hogyan alakulnak 
céljai és személye. Milyen viszonyban áll a liberális én a közösséggel, és ha ön-
magában elegendő személye és identitása elválasztható céljaitól, akkor miért 
is van szüksége a közösségi létre?

A dolgozat a kommunitárius politikai filozófiát egy válaszként értelmezi, 
mely visszatér az ókori arisztotelészi hagyományokhoz, mégis kész megvá-
laszolni a jelen problémáit a közösségi lét előnyeinek kiemelésével. A közös-
ségek belső és egymás közti viszonyában és az állam kapcsolatában látja a 
gyors és hatékony válaszokat a sürgető társadalmi problémákra. Visszatér-
vén olyan az emberiség kezdetétől, az embert jellemző fogalmakhoz, mint a 
zoonpoliticon gondolat vagy a közösségeket összetartó elemek, mint például 
a vallás, moralitás.

A kommunitárius irányzat bemutatása két fő irányvonalon mutatkozik meg, 
az elméleti alapok és a gyakorlati vívmányok, a tényleges élet színterén kiala-
kított gyakorlat szemléltetésével.
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JOGI INFORMATIKA TAGOZAT

BOROS LUCA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Méhes Tamás tanársegéd

AZ ÚJ MÉDIASZABÁLYOZÁS LEHETSÉGES KÉRDŐJELEI

dolgozatom egy most még képlékeny és folyamatosan változó témát dolgoz 
fel. Aktuális témáról írni egyrészt nehéz, mert a joganyag folyamatosan vál-
tozik, másrészt könnyebbség, hiszen az ember mindennapi életének szerves 
része, így személyes tapasztalatok útján tud érvelni ellene és/ vagy mellette.

A magam részéről megpróbáltam nem csak a törvényjavaslatok által megfo-
galmazott változásokat összefoglalni, hanem felsorakoztatni azokat a pozitív 
és negatív kritikákat, amik az elmúlt időszakban fogalmazódtak meg a meg-
indult folyamatokkal kapcsolatban.

Vizsgálatom alapjául a már elérhető törvényjavaslatok, a témakörben született 
írások és olyan magánbeszélgetések szolgáltak, amiket az adott területen dol-
gozókkal folytattam.

A pályamunka következtetéseként levonható, hogy az új szerkezeti struktú-
ra garantálhatja a médiaszabályozás hatékony működtetését, ha a különböző 
szervezeti egységek összehangolását ténylegesen sikerül megvalósítani.

A jogszabályi változtatások próbálják megtalálni azt a kényes egyensúlyt, ami 
nem borítja fel az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek rendszerét.

Vannak még kérdőjelek, megválaszolatlan kérdések, pontosításra, esetleg vál-
toztatásra szoruló rendelkezések, de az mindenképpen előre mutató, hogy a 
problémák kiküszöbölésére, egy hatékonyan működő szervezet kialakítására 
és a médiaszolgáltatók szabályozására nem csak az igény jelent meg, hanem a 
problémák konkrét orvoslása is megkezdődött.
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ESZTERI DÁNIEL
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Polyák Gábor adjunktus

FANTÁZIA VAGY VALÓSÁG?  
VIRTUÁLIS VILÁGOK SZERZŐI JOGI PROBLÉMÁI

A XXI. századra a számítástechnika és az Internet olyan fejlettségi fokot ért 
el, hogy a kiadott szoftverek képesek teljes virtuális világokat modellezni, le-
gyen szó akár a körülöttünk lévő valós környezet digitális leképezéséről, akár 
teljesen önálló, az emberi fantázia által teremtett világokról. Századunk haj-
nalán a programozó technika már kellően előrehaladott, hogy az általa terem-
tett virtuális környezetet a nyilvánosság számára is képes legyen megnyitni, 
így létrehozva olyan világokat, amikben egyszerre akár több százezer felhasz-
náló egymással közvetlenül, valós időben érintkezhet, és alakíthatja az őket 
körülvevő programozott környezet történéseit.

Ezek a virtuális valóságok legtöbb esetben játékprogramok formájában jelen-
nek meg, ahol a játékosok egy általuk megszemélyesített karaktert (avatárt) 
irányítva léphetnek interaktív kapcsolatba a többi emberi játékossal, és ezen 
interakció révén közösen alakíthatják a világ történéseit. Ezen virtuális szóra-
kozási forma egyre népszerűbb a világban, főleg a fiatalabb generációk köré-
ben, akik a valóság, és az embert körülölelő környezet fogalmát e virtuális bi-
rodalmakon keresztül egy új, eddig ismeretlen szintre emelték.

A problémára azért is érdemes odafigyelni, mivel ezek a világok lehetőséget ad-
nak az egyén számára, hogy a fizikai valóságból kilépve, egy „arctalan” második 
életet éljen, mely nem meglepő módon jogi problémákat is szült jó pár esetben.

Dolgozatomban a szerzői jog viselkedését vizsgáltam néhány népszerű online 
szerepjáték kapcsán, elsősorban abból a szempontból, hogy a szabályozás 
(vagy annak hiánya) milyen hatással van a játékszoftvereket kiadó cégek és a 
virtuális valóságban játszó felhasználók mindennapjaira. Az elkészítéshez el-
sősorban amerikai és holland szerzők tanulmányait, internetes cikkeket, vala-
mint a magyar szerzői jogi szakirodalmat használtam fel.

Az első fejezetben bemutatom, hogy mit is értünk virtuális világ alatt, mik az 
online szerepjátékok általános jellemzői, különös tekintettel a virtuális világok 
gazdaságainak működésére és játékszoftverek rendszerfelépítésére. Ez után rá-
térek a világokat megteremtők jogaira: A második fejezetben a programokat ki-
adó cégek, illetve az azokat megalkotó programozók, grafikusok, designerek 
jogi helyzetével foglalkozom a szerzői jog világában, áttekintem az ide vonat-
kozó törvényi szabályozást és annak hiányosságait, konkrét eseteket is ismer-
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tetve. A harmadik fejezetben a játékszerverek hamisításáról, azaz a törtszerverek 
problémájáról lesz szó, annak tükrében, hogy miért is sértik az ilyen tevékeny-
ségek a játékot megalkotók szerzői jogait. A teremtők után, áttekintem a világo-
kat benépesítők jogi helyzetét: A felhasználók jogaival, a virtuális világok tu-
lajdoni viszonyaival, a virtuális tulajdon feletti rendelkezés jogával és ennek a 
szoftvert megalkotók szerzői jogaira való kihatásával a dolgozat negyedik feje-
zete foglalkozik. dolgozatom célja felhívni a figyelmet arra, hogy napjainkban 
a cybertérben kezd kialakulni egy olyan életforma, melynek színterét egyre in-
kább az online szerepjátékok, mint másodlagos valóságok adják, és a jogi prob-
lémák itt is ugyanúgy megjelennek, mint a minket körülvevő fizikai világban.

HAJDÚ DÓRA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Mezei Péter adjunktus

A FÁJLCSERÉLÉS ELLENI KÜZDELEM EGY LEHETSÉGES ÚTJA – 
HÁROM A FRANCIA IGAZSÁG?

Vitathatatlan, hogy a fájlcserélés korunk, az internet korának egyik legmar-
kánsabb jellemzője, amelynek visszaszorítását célzó intézkedések az interne-
tező társadalmat közvetlenül érintik.

A dolgozat témája az egyik, világszerte egyre inkább elterjedő ilyen intézke-
dés, a „három csapás”, más néven a „fokozatos válasz” metódusának bemutatá-
sa. A dolgozat a hangsúlyt a módszer úttörőjének számító francia mintára he-
lyezi, mivel ez nyújtotta az alapot a többi bemutatásra kerülő európai állam 
(Nagy-Britannia, Írország, Belgium) által bevezetett, vagy bevezetni tervezett 
„fokozatos válasz” rendszernek.

Mindegyik rendszerben közös, hogy a fájlcserélést végző internet-előfizetőket 
két ízben figyelmeztetik, felhívják őket a jogsértő magatartás abbahagyására, 
a harmadik alkalom után azonban az internet-hozzáférésük felfüggesztésé-
vel, vagy korlátozásával szankcionálhatók.

Kiindulópontként, a téma minél teljesebb megértését célul kitűzve a dolgozat 
elején egy összefoglaló található a fájlcserélés technológiai és jogi jellemzőiről, 
annak társadalmi jelentőségéről.

A francia HAdOPI-törvények elfogadásának hosszúra nyúlt folyamata meg-
felelő példát nyújt a rendszerben rejlő hibák, jogilag problémás kérdések be-
mutatására. Egyrészt a felelősség kérdését kell megnyugtatóan rendezni, 
ugyanis a szankció az előfizetőt terheli, adott esetben akkor is, ha nem ő maga 
követte el a szerzői jogok megsértését. Másrészt pedig megoldást kell találni 
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az internet-hozzáférés felfüggesztésének technikai és jogi kérdéseire is, ame-
lyek közül talán az a legfontosabb, hogy kinek, mely szervnek van joga egy 
ilyen jellegű szankció kiszabására, figyelembe véve a személyes adatok védel-
mének szempontjait is.

A többi állam gyakorlatának bemutatása során ismertetésre kerül az angol 
rendszer, amely a szó legszorosabb értelmében véve nem is igazi „fokozatos vá-
lasz”, mivel legfőbb célja a szerzői jogi jogosultak jogérvényesítésének megköny-
nyítése. Az ír megoldás különlegességét az adja, hogy a többi modelltől eltérő-
en nem törvényen, hanem a lemezkiadók és a legnagyobb internetszolgáltató 
bírói ítélettel jóváhagyott egyezségén alapul. Utolsóként pedig a belga Szená-
tus elé terjesztett törvényjavaslat elemzése következik, amely okulva a fran-
cia elképzelések hibáiból már egy négyfokozatú választ kíván bevezetni. Az 
egyes rendszerek megértését a dolgozatban szemléltető ábrák segítik.

A különböző megoldások összehasonlítása, összefoglalása után a dolgozat kí-
sérletet tesz annak felvillantására is, hogyan, milyen módon lehetne a magyar 
jogrendszerben is meghonosítani a „fokozatos választ”.

A téma újszerűsége miatt magyar nyelvű szakirodalom igen kevés áll rendel-
kezésre. A dolgozat a fő témakörhöz igazodva elsősorban francia nyelvű szak-
irodalomra támaszkodik.

KACSUK ZSÓFIA JUDIT
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Gajduschek György egyetemi docens

AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL JOGESETEINEK  
MATEMATIKAI MODELLEZÉSE

A szabadalmi jog területen a legfontosabb kérdések – úgymint a szabadalmazha-
tóság, illetve a szabadalmi oltalom terjedelme – a szabadalmi igénypontokhoz kö-
tődnek. Az Európai Szabadalmi Hivatal megközelítésében az igénypont nem más, 
mint a találmányt leíró jellemzők halmaza. Azt találtam, hogy ez a megközelítés 
lehetővé tesz egy olyan, egyszerű matematikai tárgyalást, amelyben az igénypon-
ti jellemzőket elemi logikai állításoknak feleltetjük meg, míg a szabadalmi igény-
pont maga összetett logikai állításként fogható fel, amelyekben az egyes elemi ál-
lításokat logikai operátorok kötik össze. A javasolt matematikai modell segítségé-
vel egységesen tárgyalhatók olyan szerteágazó kérdéskörök, amelyeket az Euró-
pai Szabadalmi Hivatal esetjoga elkülönülten kezel. A matematikai modell ezen 
túlmenően lehetővé teszi az egyes esetjogi döntések logikai hiányosságainak ki-
mutatását, valamint az egyes döntések közötti logikai inkonzisztenciák feltárását. 
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A dolgozatomban először áttekintem a jogi döntéshozatal formalizálására és au-
tomatizálására irányuló létező tudományos irányzatokat, majd bevezetem az ál-
talam javasolt matematikai modellt. Ezután bemutatom a modell alkalmazását a 
szabadalmi igénypontok vizsgálatának négy területén (újdonságvizsgálat, mó-
dosítások, elsőbbség és szabadalombitorlás), majd elemzem a vonatkozó esetjogi 
döntések logikai ellentmondás-mentességét a kapott eredmények fényében.

A dolgozat rávilágít, hogy míg az Európai Szabadalmi Hivatal esetjogára támasz-
kodva minden szituációban más-más döntést kell alkalmazni, addig a matemati-
kai modell a négy különböző területet egységesen kezeli. Azt találtam, hogy az 
esetek többségében a formális logikán alapuló matematikai modell ugyanazt az 
eredményt szolgáltatja, mint az adott szituációt szabályozó esetjogi döntés. Eb-
ből arra következtettem, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga logikailag 
lényegében letisztult rendszert alkot. Azokban a speciális szituációkban, ahol az 
esetjogi döntések ellentétesek a matematikai modellből levezethető eredmények-
kel, a matematikai modell segít feltárni a döntések rejtett logikai ellentmondásait.

KISS ATTILA
PTE ÁJK
Témavezető. Dr. Polyák Gábor adjunktus

A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZEREK  
SZABÁLYOZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI A MAGYAR JOGALKOTÁSBAN 

ÉS A JOGALKALMAZÁSBAN

A dolgozat a magyar közterületi térfigyelő rendszerekre vonatkozó jogi kör-
nyezetet mutatja be, ugyanakkor kitér a jelenlegi szabályozás hibáira, alkal-
mazásának nehézségeire. A korábban több dolgozatban tárgyalt adatvédelmi, 
alapjogi szempontú megközelítés helyett célja a kamerázás rohamos terjedé-
sét, annak alkalmazását elfogadva vizsgálni a kamerázás jogi és technikai fej-
lődésének lehetőségeit; a jog szerepét az állam és hatóságai, a kamerázási piac 
és a magánszemélyek érdekeinek ütközésekor. A dolgozat zárásaként a térfi-
gyelés elméleti és gyakorlati szakembereinek véleményét felhasználva indok-
lom egy új, szektoriális törvény megalkotásának szükségességét.

A térfigyelés kapcsán a jogi védelem tárgya, maga az ember nincsen tisztában 
azzal, hogy őt kár érheti vagy védeni kellene, a hatóságok élvezik a hagyomá-
nyosan kialakult bizalmat és tiszteletet, jogaink korlátozása megszokott ré-
szükről. A vonatkozó ismeretek hiányában a kamerás megfigyelő rendszerek 
így akkor is elfogadottak a lakosság körében, ha azokat jogellenesen építették 
ki, vagy nem szakszerűen történt az adatok kezelése. Az elektronikus megfi-
gyelő rendszer bővítésének ígérete kampányfogásként értékelhető; az új ka-
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merák telepítése hatalmas összegekbe kerülhet, így az eszközöket szolgálta-
tó cégek is érdekeltek azok számának növelésében; míg az adatvédelemi és a 
térfigyelésre vonatkozó jogszabályok betartatásának nincsen kialakult intéz-
ményrendszere. Szükségesek a részletes jogi előírások a hatóság általi öncé-
lú megfigyelés, és a személyes adatok nem megfelelő kezelésének megakadá-
lyozásához, a kamerázás eredményességének növeléséhez és az üzemeltetési 
költségeinek új technológiák alkalmazásával történő csökkentéséhez. 

A jogalkotó számára komoly kihívást jelent egy olyan átfogó szabályozás ki-
alakítása, amely alkalmazható az eltérő típusú és folyamatosan fejlődő, külön-
böző technikai paraméterekkel rendelkező megfigyelő rendszerekre. A jog-
alkalmazás számára pedig nehéz valamennyi jogszabályt áttekinteni, azokat 
egy önálló törvény hiányában figyelembe venni az eljárásokban.

A történeti háttér és a közterületi térfigyelés fogalmának meghatározását kö-
vetően bemutatom az érintett alapjogokat, a háttérszabályozásként működő 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, a 
rendőrségről szóló, és a közterület-felügyeletről szóló törvények vonatkozó ren-
delkezéseit. A hatályos szabályozásról szóló részben többek között kitérek a 
szerzői jogok fennállásának lehetőségére, a bírósági esetjogra, és a kamerák he-
lyének közérdekű adattá nyilvánítására, és az Adatvédelmi Biztos gyakorlatára.

A vázolt jogi háttér alapján ismertetem mely intézkedések, beruházások szük-
ségesek hazánkban ahhoz, hogy egy új térfigyelő rendszer szakmai és jogi 
szempontból is megfelelő legyen. Zárásként az Európai Adatvédelmi Biztos 
iránymutatását és a magyar Adatvédelmi Biztos által rendezett konferencia 
eredményeit felhasználva egy egységes törvényben rögzítendő alapelveket, a 
jelenlegi szabályoktól történő eltéréseket ismertetem.

MIKOLA ORSOLYA IRÉN
PPKE-JÁK
Témavezető: Dr. Pogácsás Anett adjunktus 

MIT IS TANULHATNA A MAGYAR KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA?

A „pillanat mestereként” vizsgáltam dolgozatomban a hazai, elsősorban közszol-
gálati televíziózás helyzetét, kitekintve a nemzetközi jogi szabályozásokra, s ösz-
szevetve az – eddig méltánytalanul kevéssé vizsgált – osztrák közmédiával, bizo-
nyításául annak, hogy a nézettség és a minőség együttes megléte nem lehetetlen. 

Ezek mögött azonban a – jog által a törvényi keretek révén biztosított – ki-
kényszeríthetőség kell, hogy álljon: külön a közszolgálati, külön a kereskedel-
mi média vonatkozásában, részletekbe menően. 
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A mélyre hatoló külföldi – elsősorban osztrák – kutatások és személyes ta-
pasztalatok után felvázoltam egy általam jónak tartott közszolgálati televízi-
ós struktúrát, a financiális kérdésektől egészen a tartalomszabályozásig, bele-
olvasztva az osztrák és egyéb európai – például lengyel, dán – pozitívumokat, 
melyek átvétele megfontolandó.

Változások közepette változtatásokat javasoltam: habár a jelenleg még hatá-
lyos rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényre közel hét esz-
tendőt kellett várni, előfordulhat, hogy a médiaalkotmányt kitöltő jogszabály-
ok hamarosan materializálódnak, az azonban nem garantált, hogy a tartalmi 
kérdések szabályozása is a kellő mértékben megvalósul. 

Pedig nem szabad megfeledkezni a közszolgálati média „kulturális missziójá-
ról”! Hiszen a közszolgálat nem a köz puszta kiszolgálását jelenti, nemcsak a 
tömegigényeket kell, hogy szolgálja, hanem azokat is, akik igénylik a nem az 
éjszakába nyúló, kulturális tartalommal bíró műsorokat, de nem rendelkez-
nek a három földi sugárzású adón (M1, RTL KLUB, TV2) kívül mással. 

Tudatában kell lennünk – és éppen ezért kontrollálnunk kell – a televízió óri-
ási szerepével: átlagosan napi öt órát nézzük, legfőbb információforrásunk, s 
hosszú távon – ahogy ezt a magyar származású médiakutató, George Gebner 
ún. kultivációs elméletében is kimutatta – igen meghatározó, formáló. Ne 
hagyjuk, hogy a show-k és szappanoperák neveljék és alakítsák életünket egy, 
a szobánkba férkőzött dobozon keresztül! 

A Mit is tanulhatna a magyar közszolgálati média? - kérdése örökké feltehető. 
Egy válaszlehetőséget próbáltam nyújtani: a kulturális tartalom biztosítottsá-
gát ellenőrzés, a biztos bevételt adók és büntetések révén, a nézettséget meg 
ennek a hosszú távú befektetésnek a hozadékával lehet megvalósítani.

STANICS ADRIENN
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Szőke Gergely László tudományos segédmunkatárs

„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!?” – AZ INTERNET ÚJ KIHÍVÁSAI 
A  ZENEIPARRA

Kutatómunkám témájának a fájlcserélés szerzői jogi vonzatainak vizsgálatát 
választottam.

dolgozatom címe egy Kodály Zoltán idézet: „Legyen a zene mindenkié”!? 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a két eltérő írásjel alkalmazása nem vélet-
len. Nem értek egyet sem azzal, hogy a fájlcserélés minden korlátozás nélkül, 
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a szerzői jogok teljes mellőzésével valósuljon meg az Internet által biztosított 
környezetben, sem pedig az ilyen cselekmények abszolút kriminalizálásával, 
és a felhasználók büntetőjogi üldöztetésével.

Az első fejezetben foglalkozom a szerzői jog fejlődéstörténetével, a nemzetkö-
zi szerzői jog szabályozása kapcsán kialakult territorialitás elvével, valamint az 
Internet elterjedésével járó kihívásokkal. 

A második fejezet témája maga a zeneipar. Először felvázolom a zeneipar ér-
tékláncát és szerkezetét, melyből kiderül, hogy a kiadók szerepe milyen nagy 
mértékben határozza meg az zenemű fogyasztókhoz való eljutásának folya-
matát, valamint, hogy a piacot tulajdonképpen négy nagy vállalat uralja, és 
osztja fel egymás között. A továbbiakban elemzem az Mp3-as technológia és 
a peer-to-peer hálózatok elterjedésének hatásait, említést teszek a XXI. század 
elején nagy botrányt kavart „Napster-ügyről”.

A harmadik fejezetben igyekeztem olyan előremutató gondolatokat megfogal-
mazni, melyek kijelölhetik a szabályozás irányvonalát. Megoldási alternatí-
váim között szerepelnek a nemzetközi szerződések, az üzleti modellek, vala-
mint az internetszolgáltatók felelőssége. Ebben a fejezetben olyan kérdések-
re próbálok választ adni, mint elégséges-e a jelenlegi nemzetközi szabályozás, 
az Internet által felvetett problémák kezelhetők-e a hagyományos üzleti mo-
dellekkel, vagy új típusokat hívnak életre, valamint, hogy milyen körben ér-
vényesíthető az Internet szolgáltatók felelőssége.

Kutatási módszertanom során először felvázoltam a zeneiparban kialakult 
problémákat, megvizsgáltam a nemzetközi szabályozást és joggyakorlatot, 
végül mindezekből következtetéseket vontam le. 

Kutatómunkám tapasztalata azt mutatja, ma a nemzetközi színtéren az a ten-
dencia érvényesül, hogy a szerzők jogait védő szervezetek egyre inkább belát-
ják, hogy lehetetlen minden felhasználó ellen peres eljárás során fellépni, hi-
szen a cselekmények gyorsasága, globális szintű kiterjedése egyrészt magas 
látenciát, másrészt nehéz bizonyíthatóságot generál. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a fájlcserélés és a peer-to-peer hálózatok elterjedése nem a zeneipar vál-
ságát hozta magával, hanem kizárólag a hanglemezkiadók hagyományos üz-
leti stratégiájának válságát. Bár a hanglemezkiadók továbbra is intenzív har-
cot folytatnak a felhasználók ellen, csak idő kérdése, hogy feladják a kilátásta-
lannak tűnő küzdelmet.
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SZÁSZ GABRIELLA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Csécsy György egyetemi tanár

A DOMAIN NEVEK SZABÁLYOZÁSÁNAK  
ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK PROBLÉMÁI

Az internet megjelenése és fejlődése számos kérdést vet fel, melyek megvála-
szolása nem könnyű feladat, hiszen az online világban lejátszódó folyamatok 
jellegükben teljesen más természetűek. E jelenségnek egyik vetülete a domain 
nevek világa.

A domain nevek az internetes kommunikációt lehetővé tevő azonosítók, me-
lyek jelentősége az elektronikus kereskedelem elterjedésével felértékelődött.  
A domain nevek ma már nem pusztán egyszerű kommunikációs címek, ha-
nem az üzleti azonosítók új fajtája. A domain nevek megváltozott termé-
szetükből adódóan konfliktusba kerültek egyes jogtulajdonosok érdekei-
vel. Mivel a védjegytulajdonosokat éri a legtöbb sérelem, ezért dolgozatom-
ban a domain nevek szabályozásának és felhasználásának problémáit a véd-
jegyek és a domain nevek ütközésén keresztül szemléltetem. A védjegyek-
kel való visszaélés a kibertérben sajnos ma már mindennapos: egy lajstro-
mozott védjeggyel azonos vagy összetéveszthetőségig hasonló domain név 
rosszhiszemű regisztrálásával egyesek jelentős profitra tehetnek szert. A visz-
szaélésekre a jelenlegi domainregisztrációs rendszer ad lehetőséget, mivel a 
domainregisztráció során a regisztrátorok nem végeznek előszűrést, a regiszt-
rációs szabályok betartása az igénylő önkéntes jogkövetésén alapul. A két in-
tézmény konfrontálódásának további forrása az a tény, hogy a domain nevek 
területe szakmai önszabályozás alatt áll. 

A visszaélések tömeges megjelenése az internetes társadalmat lépésre 
kényszerítették. A domain nevek és védjegyek ütközésének feloldására alter-
natív vitarendezési eljárásokat alakítottak ki, annak érdekében, hogy a jog-
tulajdonosoknak ne kelljen a költséges és hosszú bírósági utat igénybe ven-
ni. Az egyes országok azonban felismerték, hogy az önszabályozás és az ön-
kéntes jogkövetés nem elegendő biztosíték a védjegytulajdonosok számára. 
Így például Franciaországban külön törvényben biztosítják a védjegytulajdo-
nosok jogait a domain nevek területén, Amerikában pedig közvetlenül a véd-
jegytörvénybe integrálva rendezik ezt a kérdéskört. Hazánkban nem létezik 
külön törvényi szabályozás a védjegyek és domain nevek konfliktusának fel-
oldására, így az alternatív és rendes bíróságok is erre vonatkozó törvényi sza-
bályozás hiányában a hatályos magyar jogszabályokat alkalmazzák. Azonban 
az offline világban érvényesülő hatályos szabályok alkalmazása a speciális, új 
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keletű domain jogviszonyokban igen nehéz feladat. Ezért születhetnek olykor 
ellentétes döntések, következtetések egy-egy jogvita kapcsán, mely a jogi sza-
bályozás hiányára vezethető vissza.

dolgozatom végén arra az álláspontra jutottam, hogy a domain nevek sza-
bályozása közel sem megfelelő, sőt hiányosnak mondható. Ezen okból ki-
folyólag a gyakorlatban felmerülő problémák rendezésére javaslatokat fo-
galmaztam meg. Ajánlásaim központi eleme, hogy a visszaélések csökken-
tése érdekében meg kell teremteni a kapcsolatot a védjegylajstromozás és a 
domainregisztrációs rendszer között. Úgy vélem a legmegfelelőbb megoldás, 
ha a jogalkotók jogszabályba foglalt rendelkezésekkel próbálnák meg mérsé-
kelni vagy feloldani domain nevek és védjegyek közötti konfliktusokat. Javas-
lom továbbá az állami beavatkozást a domain nevek felügyeletébe, mivel az 
önszabályozás ezen a területen nem járt eredménnyel.
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KÖRNYEZETVÉDELMI JOG TAGOZAT

EGYED VERONIKA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Tanka Endre egyetemi tanár

KÖRNYEZETVÉDELMI ADÓPOLITIKA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRA

Az adópolitika viszonylagos önállósággal bíró szakpolitika, melyre a környe-
zetvédelmi területnek nagy szüksége van, hiszen az emberi társadalom ál-
tal saját ökológiai létfeltételeiben okozott károsodások megelőzésére, a károk 
mérséklésére, vagy elhárítására kell irányulnia. A környezetvédelmi adópoli-
tika nem csak egészségügy és életminőség javító, fenntartó folyamat, hanem 
biztonsági és gazdasági szükségesség is. 

Célom, hogy bemutassam, az 1995. évben bevezetésre került környezetvédel-
mi termékdíj miként teremti meg a termékek előállításával, forgalmazásával, 
felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetésekkel, illetve a károk 
megelőzésével, csökkentésével a pénzügyi forrásokat, valamint a termékdíj 
termékcsoportokon belüli differenciálása hogyan hat környezetbarát fogyasz-
tás ösztönzőként.

Kutatásom egyrészt statisztikai adatokra, másrészt három – termékdíj fizetés-
re kötelezett – cég tanulmányozására épül.

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a termékdíjak működésével kap-
csolatosan nem állnak rendelkezésre részletes, nyilvánosan is hozzáférhető 
statisztikák, azonban a jelenleg szabályozott termékek körét bővíteni lehet.  
A termékdíjas szabályozással érintett szervezetek véleményei eltérnek, felme-
rül azon kérdés is, hogy egyes esetekben valóban a termékdíj-e a legmegfele-
lőbb eszköz a probléma kezelésére. 

A környezetvédelem napjaink egyik legfontosabb kérdése lett, hiszen riasztó 
mértéket öltenek a Föld szennyezettségi mutatói. A társadalom életminőségé-
nek javulása, egészséges környezethez való joga, az alapvető környezeti biz-
tonság, a globális klímaváltozás folyamatának mérséklése csak akkor bizto-
sítható, ha környezettudatos és jogszerű adózói magatartás válik uralkodóvá.
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ERŐS DÓRA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Téglási András tanársegéd

AZ ÁLLATOK JOGAINAK ÉS VÉDELMÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI

A témaválasztásomban szerepet játszott a kérdéskör aktualitása, mivel napjaink-
ban egyre fontosabbá válik a környezettudatos életmód, szélesedik az emberi jo-
gok köre és egyre többször előkerül az állatok védelme is. Magyarország Euró-
pai Unióhoz való csatlakozásával megindult a jogharmonizációs folyamat az álla-
tokkal kapcsolatos szabályozás terén is, mely még a mai napig sem fejeződött be.

dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mit értünk az álla-
tok jogai alatt? Léteznek-e egyáltalán jogaik? Ha igen, mit teszünk meg védel-
mük érdekében?

Bemutatom az állatvédelem kialakulását és fejlődését Magyarországon és 
nemzetközi szinten is. Megvizsgálom ennek jogszabályi hátterét – kitérve a 
magyar polgári-, szabálysértési- és büntetőjogi rendelkezésekre, melyek az ál-
latok védelme érdekében születtek – és a fellelhető problémákat, melyek meg-
oldására külföldi példákon keresztül keresek választ. Elsősorban a nyugat-eu-
rópai országok gyakorlatából vehetünk át egy-egy szabályozási technikát, de 
ugyanígy India is követendő utat mutathat évszázados hagyományaival, ame-
lyek középpontjában a természet és állatok tisztelete, védelme áll.

Láthatjuk, hogy számos nemzetközi egyezmény foglalkozik az állatvédelem-
mel, amelyhez sok állam és még a jelentősebb nemzetközi szervezetek is csat-
lakoztak, vagy ők maguk hozták létre azokat. Az egyezmények kiterjedhet-
nek egyes állatfajok vagy élőhelyeik, sőt az egész élővilág védelmére is.

A dolgozat végére egy átfogó képet kapunk arról, hogy voltaképpen Magyar-
ország egészen a környezet- és természetvédelem XIX. századi kialakulásá-
tól kezdődően lépést tartott a fejlettebb országokkal, csatlakozott a különbö-
ző nemzetközi egyezményekhez, saját szabályozását is kialakította. Ennek el-
lenére az állatok védelmét illetően le vagyunk maradva az Európai Unió töb-
bi tagállamához képest. Ezt okozhatja a törvények betartatásának eredmény-
telensége vagy az eljáró hatóságok közömbössége is. 

A dolgozatom alapján megállapíthatjuk, hogy az állatoknak valószínűleg se-
hol sincsenek jogaik, csak törvények vannak, amelyek védik őket.

Mivel Magyarországon a velük kapcsolatos jogszabálysértések ritkán kerülnek 
bíróság elé, elsősorban az emberek gondolkodásmódjában kellene változást elő-
idézni, és elérni azt, hogy az állatvédelem a mindennapok részévé váljon. 
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Kijelenthetjük, hogy minden élet értékes, egyszeri, megismételhetetlen. Al-
kotmányunkból pedig levezethető a természet- illetve a környezet védelme, 
amelynek – a növények mellett – az állatok is részét képezik. Mindezek alap-
ján bekerülhetne az Alkotmányba magának az életnek a védelme, amelybe az 
állatoké is beletartozna, de éppúgy a növényeké is.

FAZEKAS KORNÉL SÁNDOR
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Pánovics Attila adjunktus

KÁRFELELŐSSÉG AZ EURÓPAI UNIÓ  
KÖRNYEZETI JOGÁNAK TÜKRÉBEN

A XXI. századra mindennapossá váltak a felelősségi szabályokat semmibe 
vevő, az országhatárokat sértő, azokon „átlépő” környezetszennyezések. Ki-
emelendő, hogy az Európai Bíróság eljárásjogi gyakorlatában is jelentős az elő-
zetes döntéshozatali, illetve a jogsértési eljárások száma valamely tagállami 
kötelezettségszegés esetén, amely problémák véleményem szerint visszave-
zethetők többek között a tagállami jogharmonizáció hiányára, illetve annak 
nem megfelelő voltára. Az esetek nagy többségében a „szennyező fizet” elv 
nem, vagy kis hatásfokkal érvényesül. A nemzeti anyagi jogi szabályok kény-
szerítő ereje elenyésző, továbbá a bizonyítás, illetve az ok-okozati kérdésekből 
adódó bizonytalanságok számtalan kibúvót hordoznak magukban, melyet a 
tagállamok szuverenitásuk mögé bújva rendszerint kihasználnak.

Az Uniónak, mint sui generis jogrendnek, polgárait közvetlenül érintik 
ezen környezeti ártalmak. Az Unió önállóságában rejlő potenciált – ame-
lyet az alapító szerződésekben lefektetett rendelkezésekből és az Unió intéz-
ményeinek tevékenységéből, főként az Európai Bíróság jogfejlesztő gyakor-
latából nyer – kihasználva nem szabad szankcionálatlanul hagynia a tiszai 
cianidszennyezés, illetve a magyarországi iszapkatasztrófa felelőseit. 

E dolgozat a fenti folyamatok globális átlátása érdekében több síkon mozog, 
elsőként az európai jogalkotás fejlődését, főbb állomásait, annak dogmatikai 
jellemzői vonásait hivatott bemutatni a környezeti kárfelelősségi rendszer 
tükrében. Részletesen elemezni kívánom a jelenleg hatályos, a környezeti fe-
lelősség csúcsát képező 2004/35/EK irányelvet, továbbá bemutatom az irány-
elv tagállami, elsősorban a magyar implementációjának jellemzőit, annak ha-
tását a hazai szabályozásban. A jelenlegi uniós folyamatok megértése érdeké-
ben érintőlegesen kitérnék a téma hangsúlyosabb nemzetközi vonatkozásai-
ra is. Vizsgálnám továbbá Magyarország története két legsúlyosabb ökológia 
katasztrófájának a 2000-es tiszai cianidszennyezés, illetve 2010-es iszaptragé-



160

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

dia hátterében megbúvó műszaki és egyéb hiányosságokat, illetve felelősi kö-
röket. Ismertetem Magyarországnak, mint európai uniós tagállamnak, a tra-
gédiára vonatkozó kárfelelősségi anyagi jogi háttéranyagát. Ezt követően kí-
sérletet teszek a 2004/35/EK irányelv gyakorlati alkalmazhatósága realitása-
inak vizsgálatára, amelyből fakadó kérdések, problémák véleményem szerint 
messze túlterjednek Magyarország határain.

Végezetül az Európai Uniós kárfelelősségi rendszer jövőjével, a fent említett 
problémák megfékezésével, azok orvoslásával, illetve a felelősségi irányelv 
szükséges változásaival kapcsolatos meglátásaim, javaslataim ismertetem. 
Ennek megfelelően egy minden tagállammal, jogi, illetve természetes szemé-
lyekkel szemben is alkalmazható felelősségi szabályrendszert kell kiépítenie. 
E problémák orvoslása, a jelen és a jövő nemzedékei számára kiemelt figyel-
met kell, hogy élvezzen az Európai Unió jogi folyamatai között.

GREKSZA VERONIKA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Pánovics Attila adjunktus

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ  
JOG SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPVETŐ KÉRDÉSEI

Környezetünk állapota folyamatosan romlik, és a kialakított szabályok nem 
hogy megoldással nem tudnak szolgálni a környezet állapotának javításá-
ra, de még a környezet rombolásának megállítását sem képesek biztosítani.  
A korszerű környezetvédelem igényeinek megfelelő szabályozást csak egy 
erős elvi megalapozással lehet tartósan kialakítani. Az egészséges környezet-
hez való jog megfelelő lefektetése, stabil alapja lehet egy hatásos környezetjo-
gi szabályozás kialakításának. dolgozatomban ezért az egészséges környezet-
hez való jog szabályozásával kapcsolatos dogmatikai alapkérdéseket vizsgá-
lom meg, ugyanis számtalan kérdés merülhet fel, onnantól, hogy felismerjük 
a szabályozás szükségességét, odáig, hogy megszületik a joganyag. 

Pályamunkámat öt nagy téma köré csoportosítom. Először az egészséges kör-
nyezethez való jogot, mint emberi jogot vizsgálom meg, feltárva az emberi jo-
gok és a környezetvédelem kapcsolatát, és többek között választ keresve arra 
a kérdésre, hogy emberi jog-e az egészséges környezethez való jog. Vizsgá-
lódásom második nagy részében az egészséges környezethez való jog sza-
bályozásának ideális szintjét vizsgálom, míg a harmadik rész, e jog lehetsé-
ges alanyi körével foglalkozik. Ezen belül foglalkozom az érintettség és az 
actiopopularis kérdéskörével, megvizsgálom a környezetvédelmi NGO- k je-
lentőségét, és tárgyalom a jövő nemzedékek érdekképviseletét is. Dolgozatom 
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utolsó nagy vizsgálódási pontja az egészséges környezethez való jog szabá-
lyozásának eljárási és anyagi vonatkozásai. Ezen belül megvizsgálom a kör-
nyezeti eljárásjogokat; a környezeti anyagi jog jelen státusát, majd érveket és 
ellenérveket hozok egy lehetséges anyagi jogi szabályozás ellen, és mellett.

NAGY ORSOLYA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Fodor László egyetemi tanár – Dr. Nagy János egyetemi tanár

A MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSA 
(BIO A BIOENERGIA?)

Napjainkra az emberek igénye a többre és jobbra szinte elfogadottá vált. Vi-
szont ezekkel párhuzamosan megnőtt a fogyasztás is. Mindezek negatív ered-
ménye pedig a környezetszennyezés és az energiapazarlás. Kérdésessé vált, 
hogy a megsokszorozódott energiaigényünket milyen forrásokból tudjuk 
fenntartható módon kielégíteni. Az energiatermelés környezetszennyező for-
máinak további alkalmazása a természeti erőforrások kimerüléséhez, ökoló-
giai katasztrófákhoz és hosszabb távon akár az emberiség életfeltételeinek el-
lehetetlenüléséhez is vezethetnek. A jelenlegi döntéseink – és főként az ener-
giapolitikával kapcsolatosak – alapvetően meghatározzák a következő nem-
zedékek életét. Így például a fosszilis energiahordozók használata helyett, 
egyre inkább az alternatív energiaforrásokat kellene előtérbe helyeznünk.

dolgozatom célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon egy 
olyan fenntartható, környezettudatos jövőt kell kiépítenünk, amely az élet 
minden területén meghatározó változást hozhat, a jövő generációi számára is.

dolgozatomban áttekintettem a megújuló energiaforrások és a bioüzem-
anyagok felhasználásával kapcsolatban felmerülő elméleti, gyakorlati és 
jogi problémákat. Bemutattam az igen gyorsan változó szabályozási terület-
re vonatkozó európai uniós és hazai jogforrásokat, melyeket a célkitűzések-
kel, stratégiai jellegű dokumentumokkal együtt, rendszerszerűen vázoltam, 
rámutatva a szabályozási módszerekre is. A jogalkalmazásban rejlő csapdá-
kat a szerencsi erőmű engedélyeztetési anomáliáival érzékeltettem. A kutató-
munka más szakterületek, különösen a környezetvédelem és az energia-szek-
tor ismereteivel gazdagított, s egyben lehetővé tette számomra a legalapve-
tőbb vizsgálati módszerek, mint például a SWOT- analízis gyakorlását. A té-
mában átfogó, a jogi, jogtudományi szempontokat is feldolgozó szakirodalom 
magyar nyelven alig állt rendelkezésemre, ezért idegen nyelvű forrásokra is 
támaszkodtam.
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A kiinduló kérdésem (dolgozat cím) alapján arra kerestem választ, hogy a 
megújuló energiaforrásokkal, kiemelten a bioüzemanyagokkal kapcsolatban 
rendelkezésünkre álló tapasztalatok alapján a jelenlegi szabályozási környe-
zet mennyiben biztosítja a kitűzött energia- és környezetpolitikai célok eléré-
sét, valamint a környezeti, gazdasági és szociális érdekek körültekintő mérle-
gelésén nyugvó döntések meghozatalát, továbbá arra, hogy szükséges-e a bio-
energiával kapcsolatos, újnak számító viszonyokba való intenzív állami be-
avatkozás.

Kérdésemre válaszként kijelenthetem: csak a hatékony, társadalmilag elfoga-
dott és hasznos, illetve a környezetkímélő megújuló energiaforrásokból szár-
mazókat nevezhetjük maradéktalanul bioenergiának. Kifejtettem, hogy a ha-
tályos jogforrásokban a fenntarthatóság speciális alapelv, továbbá, hogy a 
fenntarthatóság szempontrendszere miként jelenik meg a jelenlegi szabályo-
zásokban és az érvényesítése milyen problémákat vethet fel közösségi, tagál-
lami szinten. A bioüzemanyagok teljes életciklusát vizsgálva, annak környe-
zeti terheinek alacsonyabbnak kell lenniük, mint azok felhasználásának kör-
nyezeti terhei, megfelelve a fenntarthatóság kritériumának.

Remélem munkámmal hozzájárultam a jövőbeni felelős és körültekintő ener-
giapolitikai diskurzusokhoz.

VARGA KRISZTINA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Miklós László adjunktus

MÉRGEZETT TISZA – A VERESPATAKI BÁNYANYITÁS NYOMÁBAN

A közelmúltban több jelentős vízszennyezés érte hazánkat, többek között a Ti-
szát, minden élőlényével. A munkámban ezeknek a baleseteknek a bemutatá-
sára vállalkoztam, részletesen kitérve a 2000-ben bekövetkezett katasztrófák-
ra és a verespataki veszélyekre. A folyó halállománya mostanra szinte teljesen 
helyreállt, de sajnos nincsenek tíz évesnél idősebb halak benne. Bár a határon 
átnyúló hatás miatt a téma nemzetközi jog vetülete is felmerül, mégis főleg 
környezeti jogi szempontok szerint vizsgálódtam. A dolgozat írásakor az a cél 
motivált, hogy a nagybányai és a borsabányai szennyezésekből okulva felhív-
jam a figyelmet a Verespatakon tervezett bányanyitás veszélyeire.

Kutatásom tárgyaként először a témával kapcsolatban felmerülő fogalmakat 
tisztázom. A második fő részben hasonló károkozásokat említek meg, majd 
rátérek a Nagybányán és a Borsabányán történtekre, valamint a verespataki 
eseményekre. Igyekeztem mindkét fél álláspontját kifejteni, mert a konklúzi-
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óban is utalok a kanadai-román vegyesvállalat érveire. A 2000-ben bekövet-
kezett baleseteknél fontosnak tartom kiemelni a hágai bíróság előtti kártéríté-
si lehetőséget, amire már a volt jugoszláv környezetvédelmi miniszter is gon-
dolt. Külön kitérek a 2006-os hatástanulmánnyal kapcsolatos aggályokra és a 
Magyar Országgyűlésben felmerült kérdésekre.

A dolgozatom fő részében kiemelten írok az Espoo-i egyezményről, ami az or-
szághatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szól. Ez az egyezmény 
garantálja többek között a nyilvánosság részvételét. Ez azért is jelentős, mert a 
közmeghallgatások eredményeként függesztették fel az engedélyezési eljárást. 
Külön ábrával szemléltetem az egyezmény alapján lezajló vizsgálati szakaszokat.

Végül arra jutottam, hogy megfelelő szabályozással és azok betartásával elke-
rülhető egy esetlegesen bekövetkező újabb katasztrófa. Úgy gondolom, hogy 
nem a ciános bányászati technológia teljes betiltása egyedül a megoldás, ha-
nem ezen káros anyagnak a lehető legkisebb mértékű használata (lásd: svéd 
modell) és zárt egységben való alkalmazása, valamint tárolása.

A UNEP/OCHA misszió közzétett javaslata szerint egy korai jelző-értesítő 
rendszert kellene működtetni.

Bár a nyilvánosság bevonását hangsúlyozza a Rosia Montana (közmeghallga-
tások), mégis érzek hiányosságokat ebben. A sokszor kitérő válaszok helyett a 
közmeghallgatásokon és más tárgyalásokon valósághű felvilágosítást kellene 
adnia és kompromisszumkész eljárásra törekednie. 

Erre az új helyzetre a környezetjognak is fel kell készülnie. Magyarországon is 
újra kellene gondolni a felszíni vizeket érintő kárelhárítási szabályokat. Esetlege-
sen egy vízminőségi törvényt lehetne kidolgozni, amire már készültek tervezetek.

ZSIROS LÁSZLÓ
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

A MEZŐGAZDASÁGI GÉNTECHNOLÓGIA  
JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A XX. század második felében a növényi-, állati- és humánélettani kutatások 
robbanásszerű ütemben fejlődtek. A kutatás-fejlesztési folyamatban megjele-
nő – azelőtt soha nem létezett termékek, eljárások felhasználásának szabályo-
zása a jogalkotók és jogalkalmazók számára is nehéz feladatot jelent, hiszen 
munkájukhoz a természettudományos hátteret egy – gyakran érzelmi viták-
tól – kaotikussá vált fórumrendszerből kell leszűrniük.
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A dolgozatom témaválasztását két tényező indokolta. Az egyik a genetikailag 
módosított szervezetek alkalmazhatóságával kapcsolatos problémakör aktu-
alitása, a másik pedig a személyes indíttatás: a Budapesti Corvinus Egyetem 
Élettudományi doktori iskolájának doktorjelöltjeként a kutatásaimban ma-
gam is végzek géntechnológiai munkákat.

TDK munkámban a géntechnológia kérdéskörét elsődlegesen a növényneme-
sítési és növénytermesztési gyakorlat szemszögéből vizsgálom.    

Munkám során célul tűztem ki a géntechnológia és annak mezőgazdasági fel-
használásának ismertetését, a géntechnológiára vonatkozó közösségi és nem-
zeti szintű szabályozás áttekintését, a fenti szabályozások esetleges ellent-
mondásainak feltárását, valamint de lege feranda javaslatokat ezen ellentmon-
dások feloldására.

A géntechnológia különböző molekuláris biológiai eljárások gyűjtőfogalma, 
nem pedig egy egységes folyamatot takar. Ennek ellenére hatályos szabályo-
zásunk semmilyen tekintetben nem tesz különbséget az egyes genetikailag 
módosított növényfajták között. Indokoltnak tartanám egy szigorú természet-
tudományos kockázatelemzésen alapuló differenciálás alkalmazását. Ez pe-
dig jórészt feloldhatná azt az ellentmondást is, hogy „hagyományosnak” te-
kintett módszerekkel is állítható elő olyan növényfajta, amely ökológiai koc-
kázata éppen olyan, mint amilyen egyes (ún. első generációs) genetikailag 
módosított növényeknél fellép. 

Fontos területnek tartom a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályozá-
sokat is, ahol az egyes határértékeknek az adott növényi alapanyag egészség-
ügyi kockázati szintje alapján történő differenciálása lenne célravezető.

Egy esetleges új koegzisztencia szabályozást szintén differenciáltan kellene 
megközelíteni, itt azonban elsősorban az ökológiai kockázatokat (bevitt gén 
szelekciós nyomása, idegentermékenyülés mértéke, rokon fajok jelenléte stb.) 
kellene figyelembe venni.
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KÖZIGAZGATÁSI JOG I. TAGOZAT

BŐDY EMESE
BCE KIK
Témavezető: Dr. György István főiskolai docens

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI ELLEN-
ŐRZÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁJA

Egy jogállam keretei között, a helyi önkormányzatok feletti törvényességi el-
lenőrzés érvényesülése, és az önkormányzatok autonómiája, egyaránt fontos, 
egyenrangú állami feladatként, folyamatos biztosítást és védelmet kell, hogy 
élvezzen. Arra a kérdésre azonban, hogy ez a helyi önkormányzatok felet-
ti törvényességi ellenőrzés vonatkozásában megvalósul-e, a szakirodalmi né-
zetek összevetése és a jogszabályok vizsgálata után sajnálatos módon, nem-
mel kell, hogy válaszoljak. A közigazgatási hivatalok e jogköre napjainkban, 
nem működik kielégítően. A témakör sokrétű és elgondolkodtató problémá-
kat vet fel, amik folyamatos „útkeresésre” késztetik mind a jogalkotót, mind a 
jogalkalmazókat, mind az e jogkörrel foglalkozókat. dolgozatom keretein be-
lül magam is, egyfajta megoldás, időszerű javaslat kidolgozására törekedtem. 
A törvényességi ellenőrzés legnagyobb hiányossága, éppen az, hogy egy esz-
köztelen ellenőrzést jelent, mely szankcionálási lehetőség hiányában nem tud-
ja kifejteni azt a hatást, amelyet a jogalkotó elvárna tőle, nevezetesen a helyi 
önkormányzati döntések törvényességének biztosítását és ezzel a jogbizton-
ság megalapozását. Ennek megvalósulásához az ellenőrzés egyfajta felügye-
letté való átminősítésére volna szükség, mellyel a mindenkori törvényessé-
gi ellenőrzést ellátó szervek „eszköztára” bővülhetne. A „végső szó” kimon-
dója ugyanakkor nézetem szerint továbbra is a független bírói, alkotmánybí-
rói testület maradhatna, mely garanciája lenne annak, hogy az önkormányza-
ti autonómia nem sérül. Fontos és lényeges kérdés, a jegyző, mint a helyi ön-
kormányzaton belüli szereplő a törvényesség biztosításában. Jelenlegi függő-
sége a képviselő-testülettől és a polgármestertől tarthatatlan, és a hatásköre 
hatásos gyakorlása megkívánja személyének kiemelését jelenlegi munkálta-
tóival szembeni alárendeltségéből. A törvényességi ellenőrzés nem irányul-
hat pusztán az önkormányzati döntések személytelen utólagos kontrolljára, 
ahhoz, hogy egy prosperáló, jól működő jogkör lehessen, szükséges az önkor-
mányzatokkal való minél jobb kapcsolatok kiépítése. A politikai befolyás visz-
szaszorításával, de legalábbis átalakulásával, a közigazgatáson belül megva-
lósulhat az ésszerű és a múltban bevált gyakorlatok továbbörökítése, a szak-
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mai szempontok előtérbe helyezése, mely napjainkban sajnos nem jellemző.  
A jogszabályok és a szervezetrendszer változtatása önmagában nem jelent elő-
relépést, annak átgondolt formájára van szükség. A múlt igazolja, hogy az el-
hamarkodott és túlértékelt döntések éppolyan károsak lehetnek, mint, ha a 
jogalkotó nem hoz döntést. A törvényességi ellenőrzés, mindenkor fontos te-
rülete lesz az állami intézményrendszernek, így bármely szerv lássa is el, el-
sősorban szakmai szempontok figyelembe vételével kell, hogy működjön, és 
ehhez a politikai színtér is megfelelő, állandó, nem folytonosan és rövid idő-
közönként változó hátteret kell, hogy biztosítson. Reményeim szerint a jövő 
ennek fényében alakul majd, tanulva a múlt „rossz emlékeiből” és megteremt-
ve egy kiegyensúlyozottabb, önkormányzati és állami kapcsolatrendszert.

CZIRJÁK MARCELL
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Torma András egyetemi tanár

AZ AUTONÓM KÖZÖSSÉGEK HELYE  
A SPANYOL ÁLLAMSZERVEZETBEN

A dolgozat tárgya a spanyol közigazgatás középszintjét alkotó autonóm kö-
zösségek rendszerének, azok sajátos, a spanyol államszervezetben betöltött 
helyének a bemutatása. A dolgozat alapvetően két részből áll. Az első rész a 
spanyol államszervezettel és jogrendszerrel kapcsolatos legfontosabb ismere-
tekről, míg a második rész magukról az autonóm közösségekről szól.

A tárgy részletes ismertetése nem mellőzheti egyrészről a spanyol államszer-
vezési elveknek, másrészről a spanyol államszervezetnek, harmadrészt a spa-
nyol közigazgatás szervezetrendszerének a legalább olyan mértékű bemutatá-
sát, ami lehetővé teszi a dolgozat tárgyának – az autonóm közösségek – a spa-
nyol állam- és közigazgatási szervezetében való elhelyezését.

 A dolgozat feltárja az autonóm közösségek sajátosságainak nem csak jogi, ha-
nem történelmi és politikai vonatkozásait is, de mindezek ellenére a tárgyat 
természetesen jogi szempontból mutatja be. Az első, kifejezetten az autonóm 
közösségekkel foglalkozó fejezet a regionalizmus legfontosabb fogalmait, az 
autonóm közösségek kialakulásának történeti előzményeit ismerteti. A má-
sodik fejezet a közösségek különböző létrehozási eljárásairól, autonómia-sta-
tútumaikról, a harmadik pedig azok intézményeiről szól. A negyedik fejezet-
ben kerül sor a közösségek hatásköreinek felsorolására, hatáskör típusainak 
ismertetésére valamint az állami és regionális önkormányzati hatáskörök vi-
szonyának elemzésére. Az ötödik fejezet pedig a közösségek ellenőrzéséről és 
gazdálkodásáról szól.
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A mű célja, a spanyol regionalizmus történelmi, politikai és elsősorban - ter-
mészetesen - jogi sajátosságainak a bemutatása. A téma időszerű és hasznos 
lehet hazánk közigazgatásának várható reformja előtt, hisz – a dolgozat kö-
vetkeztetései szerint - példaértékű lehet, hogy miképpen alakította át, és tet-
te versenyképessé az évezred végére Spanyolország gazdasági- és társadalom 
szerkezetét, valamint hogyan hajtotta végre közigazgatásának jelentős de-
centralizációját. Különösen értékes lehet végezetül a spanyol nemzetiségi au-
tonómiák kérdésének megoldása, a határon túli magyarok autonómia törek-
véseinek tekintetében.

A dolgozat a témában rendelkezésre álló magyar nyelvű, valamint – elsősor-
ban – külföldi szakirodalom felhasználásával készült el. A külföldi források 
közé tartoznak spanyol egyetemi tankönyvek és tanulmányok, valamint né-
met és spanyol szerzők által írt német nyelvű művek. A dolgozat elkészítésé 
során – az előbbi források mellett – spanyol jogszabályok is felhasználásra ke-
rültek. Az idegen nyelvű forrásokat a szerző fordította.

DEÁK IZABELLA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Kasza Péter Ferenc adjunktus

A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS ÖNÁLLÓSÁGÁNAK DILEMMÁI

Tanulmányom tárgyává a közigazgatás egyik örökzöld témáját, a közigazga-
tási bíráskodást választottam. Választásom azért esett a rendszerváltás mos-
tohagyermekére, mert mint látni fogjuk, ez még mindig egy megoldásra váró 
feladat, melyet jogtudósaink unszolására is honatyáink egyre csak halogat-
nak. Hiába van régóta Magyarországnak közigazgatási bíráskodása, Madách 
szavaival élve mégsem mondhatjuk el, hogy „Be van fejezve a nagy mű, igen. 
A gép forog az alkotó pihen.”

A téma terjedelme miatt azonban nem a közigazgatási bíráskodás egészét fo-
gom bemutatni, csupán egy szegmensét: önállóságának kérdéseire keresem a 
válaszokat. 

Mielőtt ennyire előre szaladnánk a téma kifejtése érdekében dolgozatom ele-
jén szükséges a közigazgatási bíráskodás kialakulását, fejlődési vonalát rövi-
den vázolnom, hogy honnan hová lettünk. Mivel olyan jogintézményt mu-
tatok be, amelyet országunk jogrendszere 1896-tól 1949-ig, 1957-től napjain-
kig – 1991-től az alkotmányos berendezkedésünknek megfelelően, de a szoci-
alizmus korszakában lerakott alapokon – ismer. Talán éppen ezért a kettősség 
miatt is nehéz az önállóság kérdéseit kutatni… A történeti fejlődés bemutatá-



168

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

sa során a korábbi jogszabályokon túlmenően az adott korszakok meghatáro-
zó szerzőinek a témát érintő műveit is igyekeztem összegyűjteni. 

Történeti áttekintés után az európai modellekkel, majd az Európai Unió sza-
bályozásával való kapcsolatokat, megfelelőségeket keresem.

Az előzmények feltárása után jöhetnek a statisztikai adatokkal tűzdelt önálló-
ság problémái: szükséges-e az önálló közigazgatási bíróságok felállítása? Ha 
igen, hogyan is kellene az önállóságukat elérni? Elegendő a szervezeti önálló-
ság megteremtése, vagy eljárásjogi és szakmai önállóság is meg tudná terem-
teni a kívánt célt? Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre a ma ismert neves 
jogtudósok műveinek segítségével válaszokat keresek, de a válaszok és meg-
oldási javaslatok, valamint az én közigazgatási bírósági modellem derüljenek 
ki az Olvasó számára a tanulmányom elolvasása után…

FELBER ZSÓFIA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Budai Balázs Benjamin adjunktus

KÖZIGAZGATÁSI MODERNIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI IRÁNYAI  
MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓS STRATÉGIÁK  

TÜKRÉBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRA

dolgozatom témájának a közigazgatási modernizációt választottam az Euró-
pai Uniós szabályozás tükrében az elektronikus közigazgatás mentén. Téma-
választásomat a mindig aktuális információs társadalom folyamatos fejlődé-
se indokolta, hiszen a közigazgatásnak alkalmazkodnia kell a technika mo-
dernizációjához.

A fejlődő országok kormányainak mindig fontos stratégiája lesz az informá-
ciós társadalom kialakítása. A közigazgatásnak is fel kell venni a versenyt a 
változó világgal, különösen ami az állam és polgárai közötti kapcsolatrend-
szert illeti. Az elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése a feladat, 
hogy az újszerű feladatoknak a közigazgatás eleget tegyen. A négy szerkezeti 
részből álló munka első felében bemutatom az elektronikus közigazgatás fo-
galmi meghatározását, kiemelem az e-közigazgatás kialakításának előnyeit.  
A közigazgatás működésében hatalmas mennyiségű információáramlás tör-
ténik, amelyben egyaránt részt vesz az önkormányzat, a hivatal, a lakosság és 
más közigazgatási szervek is. Közelebb hozza a közszolgáltatásokat az állam-
polgárokhoz; hosszabb távon csökkentheti az önkormányzati kiadásokat és a 
bürokráciát.  
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Munkám második részében a hazai és az európai stratégiákat vázolom fel. 
A kormányzati stratégiák szabályozó szerepet töltenek be és a szabályozásra 
nagy hatással vannak az Európai Unió által diktált előírások. A hazai straté-
giaalkotás hosszú fejlődésen ment keresztül, a kezdeti jelszavak napjainkban 
értelmet nyertek.

A harmadik fejezetben a stratégiák által született hazai jogszabályokat mu-
tatom be, kiemelve a 2008. évben módosított Közigazgatási Eljárási Törvényt, 
mely jelentős mértékben elősegítette az e-közigazgatás megvalósítását.

dolgozatom utolsó szerkezeti részében konzekvenciát vonok le és igyekszem 
rámutatni azon területekre, amelyek még szabályozásra szorulnak. 

Célom, hogy az olvasó megismerkedjen az Európai Unió által előírt európai 
stratégiákkal és az ezzel párhuzamosan megvalósult hazai szabályozással és 
arra következtetésre jusson, hogy a magyar stratégiák lényegében az európai 
szabályozást követik. Bemutatom, hogy a hazai szabályozás még számos terü-
leten szabályozásra szorul.

FÜLÖP TÍMEA
BCE KIK
Témavezető neve: Dr. György István főiskolai docens

A DEMOKRATIZMUS ALAPELVEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE  
A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN

Az egyetemen folytatott tanulmányaim során rendkívül nagy érdeklődést 
keltett fel bennem a magyar közigazgatás működésének elemzése, elsősorban 
a demokratizmus és a hatékonyság aspektusából megközelítve. Az általam 
végzett – a témát középpontba helyező – mélyebb, tudományos igényű vizs-
gálatok elvégzésének legfőbb oka az volt, hogy megerősítsem azt a teóriát, mi-
szerint: a közigazgatás legfontosabb alapelvei önmagukban mégsem tökélete-
sen működő konstrukciók, hiszen gyakran a jogalkotó sem mindig tudja el-
dönteni, hogy milyen magatartás tanúsítására van szükség ahhoz, hogy meg-
felelően érvényre tudja juttatni az egyik legfontosabb társadalmi elvárást: a 
demokratizmust.

E tanulmánynak nem elsődleges célja, hogy általános érvényű választ adjon 
a következő kérdésekre: milyen esetben, egyáltalán mikor beszélhetünk de-
mokratikus közigazgatásról, s az egyes alapelvek megjelenésének indoklásá-
ról, hanem inkább azt vizsgálja meg: az alapelvek érvényesülése a minden-
napokban milyen gyakorlati problémákat szül, milyen új kihívások elé helye-
zik közigazgatásunkat.
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A munkám során feldolgozott szakirodalmak segítségével részletesen meg-
próbáltam bemutatni a közérdekűséget, a közigazgatás törvény alá rendelé-
sét, a részvételt, a közigazgatás nyitottságát, majd végül az egyik leglényege-
sebb követelményt: a hatékonyságot.

Az alapelvek jellemzését követően szerettem volna a mindennapi közigazgatási 
tevékenységben jelentkező gyakorlati problémákra helyezni a hangsúlyt, ame-
lyek az állampolgárokhoz legközelebbi, helyi szinten mutatkoznak meg. Pl.: a 
közmeghallgatások megtartásának nehézségei, a képviselet gondja a közigaz-
gatási szervezeten belül, vagy a helyi szintű „hatalommegosztás” dilemmái.

Írásom legvégén a következő kérdéskört vizsgáltam meg: lehet-e úgy felépíte-
ni a jelenkori közigazgatást, hogy a két meghatározó jelleggel bíró érték, tehát 
a (pluralista) demokrácia és az igazgatási hatékonyság - mint összetett intéz-
ményrendszer-, egymással összeegyeztetve tudjon eredményesen működni?

A tanulmány összeállítása során mindvégig törekedtem arra, hogy minden 
demokratikus alapelvet külön, a témával szorosan kapcsolódó gyakorlati jel-
legű megállapításokkal kiegészítve fogalmazzak meg, elősegítve ezzel a to-
vábbi olvasási és kutatási kedvet a közigazgatás tudományterületeihez.

ILYÉS HENRIETTA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Fábián Adrián adjunktus

A FŐVÁROSI, MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
(KORMÁNYHIVATAL) KOORDINÁCIÓS  

ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAI

A témám aktualitásának alátámasztásával kezdem a dolgozatot. Majd a cím-
ben megnevezett feladatok szükségességét igazolom, és még az érdemi rész 
kifejtése előtt egy rövid történeti áttekintés olvasható. Amely a későbbi ok-
okozati összefüggéseket segít megérteni. 

A negyedik fejezetben már a hatályos szabályozást elemzem, a fővárosi és a 
megyei közigazgatási hivatalról szóló 214/2010. (VII.9.) kormányrendelet te-
matikáját követve. Vizsgálódásom során számos kérdésem merült fel a hivatal 
jogállása, szabályozása és feladatai tekintetében. Ezért a megkérdőjelezhető 
megoldásokra, hiányosságokra összpontosítottam a dolgozat megírása során.

A jogállásról szóló fejezetben kifejtem véleményemet a régió és a megye majd 
húszéves vitájának másodlagos jellegéről, valamint a szakmai követelmények 
visszaeséséről. Utóbbit a hivatalvezetőkre vonatkozó követelmények tekinte-
tében tapasztaltam. 
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A feladatok vizsgálata során a címben is megnevezetteken kívül érintem:

A hivatal véleményezési jogát, e körben a kivételek indokolatlanságára hívom 
fel a figyelmet, és a vélemény kialakításhoz szükséges támpontok hiányára.
Továbbá az információk központi szerepére a hivatal működése tekintetében, 
valamint az adatszerzés/adatszolgáltatás biztosításának hiányaira. E tekintet-
ben intézkedések, szankciók alkalmazására lenne szükség.

A koordináció tekintetében sorra veszem a hivatal lehetőségeit, eszközeit, az 
együttműködés hiánya esetében, mely kötelezettség nincs garanciákkal kel-
lően biztosítva. A hivatalnak e feladat ellátásában segítségére van a fővárosi 
és a megyei kollégium. Mely azonban nem tud minden a területi koordinációt 
érintő problémát orvosolni. Ezért részletesen kifejtem javaslatomat a ˝hivatal-
vezetők kollégiumának˝ létrehozásáról, működéséről. Ez egy országos szintű 
egyeztetést elősegítő szerv elképzelése, melynek előnyeit is felsorakoztatom.

Az ellenőrzésről szóló fejezetben alapelvekbe fogalmazott követelményeket mu-
tatok be, melyek a hatékony és eredményes ellenőrzés érdekében jogszabályi rög-
zítést igényelnének. Szintén a hatékonyság érdekében kerül említésre az ügyész-
séggel történő együttműködés szükségességének igazolása, valamint a garan-
ciák hiányának megállapítása e tekintetben is. Az ellenőrzés eszközei közül ki-
emelem az időtűzés lehetőségét, és hangsúlyozom jelentőségét a kérelmek ki-
kényszeríthetőségének tekintetében. Az átfogó ellenőrzés kérdését részletezem 
még, abból kiindulva, hogy valahol minden ellenőrzés törvényességi. Kifejtem 
ennek lehetséges előnyeit, és hatását a hivatalt megillető intézkedések körére.

A téma aktualitásának alátámasztásául is szolgál az utolsó előtti fejezet, 
amelyben a 2011 januárjában hatályba lépő 15 területi szerv integrálásról szó-
ló kormányhatározatot is röviden áttekintem. Végül észrevételeimet, javasla-
taimat összegzem az utolsó fejezetben.

OROSZI ATTILA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Kasza Péter Ferenc adjunktus

A KÖZTISZTVISELŐK FEGYELMI FELELŐSSÉGE

OTDK dolgozatom témájaként a köztisztviselők fegyelmi felelősségét válasz-
tottam. A fegyelmi felelősség mint felelősségi alakzat hosszú múltra tekint 
vissza jogunkban, már a dualizmus időszakában is megjelent a köztisztvise-
lők vonatkozásában. 

Dolgozatom három nagy részből áll. Egy nagyobb lélegzetvételű bevezető 
után tárgyalom a fegyelmi felelősséget dogmatikus vonatkozásában, majd rá-
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térek a voltaképpeni fegyelmi felelősség jogintézményének kifejtésére, törté-
nelmi korok szerinti összehasonlításban, sorrendben haladva a dualizmustól 
a hatályos szabályozásig. 

Bevezetésemben megvizsgálom, hogy ki minősül köztisztviselőnek. Mivel-
hogy a témám a  köztisztviselők fegyelmi felelőssége, először meg kell vizs-
gálni a felelősség alanyát. Dolgozatom ezen első részében górcső alá veszem 
az ide vonatkozó jogszabályokat, a dualizmus korától a hatályos jogszabály-
okig. Ebben a részben tanulmányozom külföldi modelleket is, más országok 
közszolgálati rendszerét, arra fókuszálva, miként oldják meg máshol ezt a sza-
bályozást. Nevezetesen Svédországot, Nagy-Britanniát és Franciaországot te-
szem vizsgálat tárgyává.

dolgozatom második részében dogmatikai vonatkozásában vizsgálom a fe-
gyelmi felelősséget. A téma megértéséhez összehasonlítást eszközlök más fe-
lelősségi alakzatokkal, nevezetesen a büntetőjogi, etikai és kártérítési felelős-
séggel. 

Értekezésem harmadik nagy részében pedig csoportosítva vizsgálom a fe-
gyelmi felelősség komponenseit. Négy részre bontom a tanulmányozást. A fe-
lelősségre vonás alapja, a fegyelmi hatóság, az eljárás menete ill. a kiszabha-
tó szankciók vizsgálata, összehasonlítása révén kívánok átfogóbb képet adni 
eme felelősségi alakzatról. Minden csoportban történelmi korok szerint hala-
dok, a dualizmus korától kezdve a hatályos jogszabályokig bezárólag. Kutatá-
som során arra a megállapításra jutottam, hogy a fegyelmi felelősség szabá-
lyozása – habár kétségtelenül sok változáson ment keresztül – alapjaiban nem 
módosult. Továbbra is azt a célt szolgálja ma is, mint amiért a dualista jogalko-
tó is létrehozta. Természetesen ide nem értve a szocialista időszakot, mikor el-
térő volt a célja és a természete a fegyelmi felelősségnek. Vannak olyan kom-
ponensek, amelyek egyáltalán vagy alig változtak, így a fegyelmi felelősségre 
vonás alapja, és vannak amelyek természetszerűleg jelentősebb módosuláson 
estek át, mint a kiszabható szankciók vagy az eljárás menete, a fegyelmi ható-
ság. Következtetésként levonható, hogy a fegyelmi felelősségre szükség van, 
és eme felelősségi alakzat időtálló, a jövőben is alkalmazható és alkalmazan-
dó, nemcsak a köztisztviselők vonatkozásában.  

Tanulmányom befejezéseképpen saját véleményem megfogalmazásával zá-
rok. A 2010-ben megalkotott kormánytisztviselői törvény tükrében vizsgálat 
tárgyává teszem, hogy az új szabályozás fényében mennyiben módosult a fe-
gyelmi felelősség feladata és célja, mennyiben van létjogosultsága az új jogpo-
litikai törekvések tükrében.
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PONGRÁCZ ALEX 
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Patyi András egyetemi docens 

AZ ELEKTRONIKUS ÁLLAM:  
A POLGÁRBARÁT KÖZIGAZGATÁS ELDORÁDÓJA?

A közigazgatás és a szervezetrendszeren kívüli jogalanyok kapcsolatának 
kérdése mindig is centrális kérdésnek bizonyult. Ez a nexus mára sem vesztett 
relevanciájából, sőt, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy aktuálisabb, mint vala-
ha. Jól illusztrálja ezt az a tény, hogy a közigazgatási hatósági jogalkalmazás-
sal összefüggésben csak a 2008. évben több mint 11 millió ügyiratot iktattak.

dolgozatomban röviden áttekintettem a bürokrácia és a közigazgatás kül-
ső jogalanyok általi megítélését néhány évtizedes periódusra visszamenően, 
majd a jelen felé haladva felvázoltam az információs társadalom mibenlétét és 
térnyerését, majd az elektronikus közigazgatás vizeire evezve néhány konk-
rét gyakorlati példán keresztül mutattam meg az „információs szupersztrá-
da” közigazgatásra gyakorolt revolúcióját. Látnunk kell, hogy a magunk mö-
gött hagyott mintegy két évtizednyi időintervallumban hatalmas változáso-
kon ment keresztül mind a közigazgatás, mind a társadalmi mentalitás, első-
sorban a rendszerváltozásnak, a privatizációnak, majd az online forradalom-
nak, az információs szupersztráda radikális bővülésének, ezzel összefüggés-
ben pedig az elektronikus közszolgáltatás, a szolgáltató állam megjelenésének 
és fejlődésének köszönhetően. 

A közigazgatás és az emberek között húzódó fal nem áttörhetetlen – remél-
ni lehet, hogy az elektronikus ügyintézés egy adott fejlettségi szinten segít az 
esetlegesen tapasztalható anomáliák leküzdésében és a közigazgatás megta-
lálja a lakossághoz vezető Ariadné-fonalat. József Attila után szabadon: ez a 
közigazgatás munkája – és nem is kevés.

RÁKOS PETRA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Gyurita Erzsébet Rita adjunktus

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK  
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSAI

dolgozatom témája a települési önkormányzatok többcélú kistérési társulásai, 
melyek 2005 óta a magyar közigazgatási rendszer részét képezik. Annak elle-
nére, hogy szabályozásuk nem bír alkotmányos jelentőséggel, ergo nem alkot 
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önálló települési szintet, egyre inkább előtérbe kerül a szerepük a közszolgál-
tatások szervezésénél és biztosításánál, mely most már nem csak a magyar ön-
kormányzati, hanem az Európai Uniós szabályozásban is megjelent.

Annak ellenére, hogy a többcélú kistérségi társulások nem tekintenek hosz-
szú múltra vissza, nem teljesen új keletű intézmények a magyar közigazga-
tási struktúrába, ugyanis sok közös jellemző vonást fedezhetünk fel közöt-
tük, és az egykori tanácsrendszer idején önálló közigazgatási szintként mű-
ködő járások között, melyek – Bibó elképzelései ellenére – 1971-ben elveszítet-
té önállóságukat, és a közszolgáltatások szervezésében betöltött szerep a kör-
zetekre hárult.

A többcélú kistérségi társulások megalakulása a rendszerváltás követő, a köz-
igazgatási rendszert átszerverezni kívánó törekvések központjában állt, va-
lójában a tervezett reform egyetlen olyan elemeként értékelhető, mely kézzel 
fogható változást generált az önkormányzatok közötti együttműködés, külö-
nösen az egymásra utalt önkormányzatok közös feladatmegvalósításait illető-
en. A szabad társulás elvén létrejövő többcélú kistérségi társulások azonban 
nem minden szempontból váltották be a hozzájuk fűzött reményeket: nem va-
lósult meg  az a regionális közigazgatási szint, melyhez a társulások megala-
kulását egyfajta ugródeszkának tekintették, valamint a kistelepülések gazda-
sági helyzetében sem indukált jelentős mértékű változásokat. Azonban, mivel 
a régiók kialakítása a Kormánynak nem áll érdekében, e kvázi települési szin-
tet kellene megerősíteni, hogy a demokratikus decentralizáció elve szerint lét-
rejött, a hatékonyság kritériumát nem teljes mértékben szolgáló önkormány-
zati rendszer úgy álljon a települések lakosságának szolgálatára, hogy min-
denki számára elérhetők legyenek a minőségi közszolgáltatások.

dolgozatommal az a célom, hogy áttekintsem a teleülési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásai megalakulásának hátterét, működésének lénye-
ges kérdéseit, valamint a már elért eredményeket, melyek akár egy újabb köz-
igazgatási reform alapját képezhetik.
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KÖZIGAZGATÁSI JOG II. TAGOZAT

ASBÓTH MÁRTON
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Hoffman István adjunktus

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAI  
ÉS AZOK ELLÁTÁSÁNAK MÓDJAI –  

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZOKTATÁS-SZOLGÁLTATÁSRA

A modern állam ma már nem csak az állampolgárok számára természetesek, 
hanem sok esetben a jogállam esszenciális kellékei, az alapjogok kiteljesítői, il-
letve a közösségi élet szükségleteinek legfontosabb kielégítői. E funkciókat a 
hétköznapi szóhasználat közszolgáltatásokként jellemzi – meglepő módon azon-
ban a magyar jogrendszer, bár használja, nem definiálja sem ezt a fogalmat, 
sem több másikat, amelyek jelentése többé-kevésbé hasonló tartalmú. A köz-
feladat, közszolgáltatás, humánszolgáltatás, közszükséglet és hasonló kifeje-
zések definiálásának első lépcsője annak eldöntése, hogy jelentésükbe bele-
tartozzon-e az állam közhatalmi funkciója is, vagy megszorítva érdemes-e ér-
telmezni őket, csupán az állampolgároknak közvetlenül nyújtott szolgáltatá-
sokra vonatkoztatva. de a pontos meghatározás azért is fontos lenne, hogy 
egyrészt egyértelműen láthatóvá váljék, hogy az állam mely feladatok ellátá-
sára fordít ilyen kiemelt figyelmet, másrészt hogy az ilyen módon meghatáro-
zott fogalmi elemekhez mindenkor viszonyítható legyen az adott pillanatban 
nyújtott szolgáltatás.

A dolgozat a közoktatás szolgáltatására fordít kiemelt figyelmet. Megvizsgál-
ja, hogy e szolgáltatás ellátása miképpen történik a helyi önkormányzatok kö-
rében, azok milyen eredményességgel, hatékonysággal képesek önállóan gon-
doskodni ilyen feladataikról, és milyen nehézségekkel küzdenek. A dolgozat 
vázolja a Helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a helyi közügyekről való 
gondoskodásra vonatkozó koncepcióját, és bemutatja a közoktatás-szolgálta-
tás pénzügyi-finanszírozási helyzetét a települési önkormányzatok tekinteté-
ben. – A helyi önkormányzatok számos esetben jelentkező komoly anyagi ne-
hézségeire reagálva az utóbbi évek költségvetési törvényei is rendre tartal-
maznak a megsegítésükre vonatkozó forrásokat. Megjelent és mára megerő-
södött azonban a közfeladat-ellátás alternatív intézményi kerete, amely a kis-
térségi társulás. Noha a közoktatás-szolgáltatás ellátására számos egyéb le-
hetőség kínálkozik, a kormányzat az elmúlt években a kistérségek státuszát 
nagy mértékben erősítette, elsősorban pénzügyi ösztönzők segítségével. A 
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dolgozat ezért elemzi a kistérségi közoktatás-szolgáltatás helyzetét és jellem-
zőit, és hasonlóan a települési önkormányzatok vizsgálatához, itt is kiemelt fi-
gyelmet fordít a pénzügyi eszközök és lehetőségek számbavételére. A gyakor-
lati tapasztalatok ismertetésének összefoglalása útján arra is keresi a választ, 
hogy mi motiválja az önkormányzatokat, hogy a többcélú kistérségi társulás-
ba belépjenek – vagy éppen mi tartja vissza őket. A dolgozat az ilyen társulás-
ban ellátott közoktatás-szolgáltatás előnyeinek és hátrányainak mérlegelésé-
re is vállalkozik.

A kistérség ilyen fokú megerősítése azonban magával hozza a kérdést, hogy 
vajon új közigazgatási szint születésének vagyunk-e tanúi. A dolgozat rövid 
nemzetközi és történelmi kitekintés eredményeit is mérlegelve azt is kutatja, 
hogy valóban indokolt-e egy újabb szint létrehozása, illetve ha igen, milyen 
funkcióval szükséges azt megtölteni. Választ keres arra a kérdésre is, hogy he-
lyes lenne-e a kistérségi társulásban való részvételt kötelezővé tenni, illetve 
hogy a kistérségi együttműködés milyen lehetőségeket és perspektívát kínál 
a magyar közigazgatás számára.

BARKÓCZI DALMA
BCE KIK
Témavezető: Dr. Horváth Attila tanársegéd

„A VÁRHATÓ BÍRSÁGMÉRTÉK: 68 FT”, AVAGY  
A KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁGOK ANALITIKUS ELEMZÉSE  

AZ EREDMÉNYESSÉG SZEMSZÖGÉBŐL

Vajon mennyire eredményes a közigazgatás bírságolási tevékenysége? A ku-
tatás fókuszpontjában ez a kérdés áll. Az ellenőrzéssel, és a szankcionálással 
képes-e a jogszabályokat érvényre juttatni, megvédeni a közérdeket a magán-
érdekkel szemben? 

Egy speciális modell segítségével több bírságfajtát is megvizsgáltam, hogy 
hitelt érdemlő módon, empirikus adatokkal alátámasztva megválaszoljam a 
kérdést. A kutatás egy nagyon is mai világunkra jellemző feltevésből indul ki, 
melynek középpontjában az a racionálisan gondolkodó egyén áll, aki képes 
felmérni a jogszabály megszegéséből származó hasznot és annak betartásá-
ból fakadó költséget. Ha a haszon (H) nagyobb, mint a várható bírságmérték 
(M), akkor megéri a jogsértés: 

H > M

Az M értéke viszont korántsem azonos a bírság mértékével, amit találjunk 
akár a jogszabályban, akár valamely határozatban. Az M tartalmazza mind-
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azokat a tényezőket, amik a valóságban hatással lehetnek a bírságra, úgymint 
az ellenőrzés valószínűsége (Pe), a lebukás, a bizonyítás valószínűsége stb. 

Támaszkodva az elmúlt hónapokban végzett empirikus kutatómunkámra, 
mintegy fél tucat bírságon keresztül próbálok rávilágítani a bírságolási gya-
korlat anomáliáira, mégpedig egy olyan új módszertannal, amelyik lehetővé 
teszi a bírságok hatásmechanizmusának vizsgálatát

Igyekeztem megkeresni, hogy honnan fakadhatnak a problémák. Ezt egyrészt 
a bírságok szintjén, másrészt generális szinten is vizsgáltam. Ha a bírságot 
elhelyeznék egy koordináta rendszerbe, annak három dimenziója lenne. Az 
alapját, mint x és y tengely, a társadalom és a jogi szabályozás határozná meg. 
Erre merőlegest állítva pedig kapnánk a politika tengelyét. Ezek azok a ténye-
zők, melyekben a bírság funkcionál. Mindhárom tényező alapvetően megha-
tározza a bírságolási rendszert és egyben kiinduló pontjai is a problémáinak.

dolgozatomban felvázolom azokat az irányokat is, amelyek segíthetnek a je-
lenlegi bírságolási rendszert eredményesebbé tenni. Legyen szó akár az ope-
ratív akár a reparatív bírságok felé való elmozdulásról, a jogi személyek elle-
ni hatékonyabb fellépésről, hívjuk segítségül a technika új vívmányait, pró-
báljuk intézményi szervezés útján megoldani a problémákat, vagy vessünk 
be alternatív eszközöket, kombináljuk a bírságot más intézkedésekkel eset-
leg menjünk a probléma elé és előzzük meg azokat neveléssel, összefogással, 
megtapasztalhatjuk az eredményesség felé tett lépések jótékony hatását.

CSÁNYI NIKOLETT
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Varga Zs. András egyetemi docens

A KET ALKALMAZHATÓSÁGA ÉS EGY JÖVŐBELI 
KODIFIKÁCIÓJÁNAK LEHETSÉGES IRÁNYVONALAI

A Ket megalkotása elengedhetetlen volt, a megszületése óta mégis rengeteg kri-
tika érte. Az eredetileg egységes, és jól kidolgozott koncepció megbukott a kü-
lönböző minisztériumok módosításának következtében. Ennek következtében 
nem kevés logikai ellentmondás található benne, továbbá a szabályzás fő elve 
sem ismerhető fel teljes mértékig tekintve, hogy egyszer a mérlegelési jogkör 
szabadságára hivatkozva helyez hatályon kívül szakaszt, majd egy másik ren-
delkezésben a jogalkalmazónak az eredetinél szélesebb jogkörben biztosítja.

A munkanapok bevezetése a határidő számításánál egyedülálló a magyar jog-
rendszerben, és éppen ezen tulajdonsága miatt hatalmas kavardásokat képes 
okozni.
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A Ket másik gyenge pontjának a szerkezeti felépítés egységének a hiánya 
tekinthető, ami az ügyfelek jogainak védelmét legjobban szolgáló jogintéz-
ménynél, a jogorvoslathoz való jognál figyelhető meg.

 A hatékonyság zászlaja alatt meghozott rendelkezések olyan mennyiségű 
részletszabályokat állapítanak meg, melyek az elérni kívánt  cél ellenkezőjét 
valósították meg. A tanulhatóság szempontjának tökéletesen megfelel a lát-
szólagos logikája miatt, ugyanakkor éppen emiatt a látszólagosság miatt válik 
a gyakorlat számára nehezen használhatóvá. 

A dolgozatban a logikai ellentmondásosságának, és alkotmányellenességének 
bemutatására illetve lehetséges kiküszöbölésére kerül sor.

FORGÁCS ANNA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Rozsnyai Krisztina adjunktus

JOGINTÉZMÉNY A HATÁRON –  
GONDOLATOK A HATÓSÁGI SZERZŐDÉSRŐL

A hatósági jogalkalmazás klasszikus felfogása szerint a hatósági jogkörrel fel-
ruházott közigazgatási szerv tőle független jogalanyokat, ügyfeleket, egye-
di közhatalmi aktusokkal jogosít vagy kötelez a jogszabályok betartására, 
és ezek az egyoldalú aktusok a magatartásszabályozás kizárólagos eszközei.  
A dolgozat témája, a hatósági szerződés, a mellérendeltség közigazgatásbe-
li térnyerésének egyik fontos példája. A jogintézmény különlegessége, ami 
egyúttal számos jogértelmezési bizonytalanság forrása is, hogy többféle 
szempontból is határmezsgyén helyezkedik el: a hatósági szerződés egyszerre 
anyagi jogi jogintézmény (szerződés) eljárási törvénybe ágyazva, továbbá egy-
szerre kötelmi jogi és közigazgatási jogi jogintézmény. A dolgozat célja ezek-
nek a „határállapotoknak” a vizsgálata és a lehetséges elmozdulás felvázolá-
sa, ugyanis a jogintézmény jelenleg nem tudja maradéktalanul betölteni a neki 
szánt szerepet. A hatósági szerződés az ügyfél és a hatóság közötti, határozat-
hozatalt kiváltó szerződés, amit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) vezetett be a magyar 
jogrendszerbe. Csak az általános szabályozást követően kezdték elterjeszteni 
ezt a jogintézményt az egyes ágazatokban, meglehetősen esetlegesen és rend-
kívül eltérő célokkal. Az ágazati szabályokban nagyjából négy-öt szabályozási 
típus figyelhető meg, meghatározva négy-öt lehetséges funkcióját a jogintéz-
ménynek. Az a tény, hogy a hatósági szerződés különféle rendeltetést tölt be 
az ágazati törvényekben, a Ket. szabályozására is visszavezethető. A hatósági 
szerződéssel mindössze a közös alcím alatt található két paragrafus, illetve a 
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végrehajtási eljárás öt szakasza foglalkozik. Ez a néhány rendelkezés nem al-
kalmas arra, hogy a jogintézmény kapcsán felmerülő összes elméleti és jogal-
kalmazási kérdést rendezze. A legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy a ható-
sági szerződést, mint a hatósági jogalkalmazás egyik döntésformáját vizsgál-
juk, vagy mint a kötelmi jog egy speciális szerződését. A kérdésre adott válasz 
determinálja a hatósági szerződésre alkalmazandó jogot, ami minden továb-
bi kérdést meghatároz. Egyrészt tekinthetjük úgy, hogy a hatósági szerződés-
re alkotott Ket. szabályokon kívül minden másra a Ptk. irányadó. Ez a megkö-
zelítés leginkább azzal az állásponttal van összhangban, amely szerint a ha-
tósági szerződés alapvetően szerződés. Ez azért lehet védhető megközelítés, 
mert míg a hatósági szerződés létrejötte egy hatósági eljárás eredménye, ad-
dig a létrejött hatósági szerződés alapvetően anyagi jogi jogintézmény. Más-
részt tekinthetjük úgy, hogy a hatósági szerződés kétoldalú közigazgatási ak-
tus, amire elsődlegesen a Ket. szabályai vonatkoznak, ezen belül is először a 
76-77. §, majd a Ket. többi része, és a Ptk. csak törvényben nem szabályozott 
egyéb kérdésekre irányadó. Ez a megközelítés a hatósági szerződést eljárás-
jogi intézményként kezeli, így a Ket. rendszerében próbálja meg elhelyezni.  
A dolgozat – a közigazgatási jogi szakirodalom álláspontját fogadva el – a ha-
tósági szerződést a hatósági jogalkalmazás intézményének tekinti. Ezen belül 
vizsgálja, hogy a Ket. hatósági szerződésre vonatkozó szakaszai milyen kérdé-
seket vetnek fel a közigazgatási eljárási jogban, illetőleg a polgári jogban, va-
lamint, hogy a Ket. egyéb rendelkezéseinek alkalmazása mennyire illeszthető 
össze a hatósági szerződéssel.

GALDA NÓRA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Árva Zsuzsanna adjunktus

A KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK ELMÉLETE – KÖZÉPPONTBAN 
AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ÉS A KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG

A címet olvasva látható, hogy a kutatásom célja összességében annak vizsgá-
lata volt, hogy napjainkban van-e létjogosultsága az objektív felelősség és a 
közigazgatási bírság intézményeinek. A bennem felmerülő kérdések abban az 
általános megosztottságban gyökereztek, amely a két említett jogintézmény 
bevezetésével kapcsolatosan volt megfigyelhető. Mind a jogtudományi kriti-
kai vélemények, mind pedig a társadalmi legitimáció hiányosságai megragad-
ták a figyelmemet. Ezen nézetkülönbségek az Alkotmánybíróság „vízválasz-
tónak” hitt határozata után sem oldódtak meg. A mai napig számos kritikai 
írásban láthatjuk megkérdőjeleződni az objektív felelősség, valamint a köz-
igazgatási bírság, mint szankció eredményességét. A dolgozatom végső cél-
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ja pedig az volt, hogy ezen eredményesség létét igazolhassam, avagy cáfol-
hassam.

A dolgozatom tematikájában az ok-okozati összefüggések teljesebb körvona-
lazódása érdekében a nagyobb volumenű elméleti témától haladtam a kisebb 
felé. Az első szerkezeti egységben igyekeztem a közigazgatási szankciók jog-
elméleti megalapozását felvázolni, a második részben pedig konkrétan csak 
az objektív felelősséggel és a közigazgatási bírsággal foglalkoztam, mind a ha-
tályos szabályozás, mind pedig az eredményeket figyelembe véve. A munkám 
megalkotásához széles körben kívántam felhasználni az ebben a témában fel-
lelhető szakirodalmi műveket, publikációkat. Dolgozatom alapjaként kezel-
tem Szatmári Lajos, Madarász Tibor és Nagy Marianna közigazgatási szank-
ciókra vonatkozó téziseit, ám ezzel párhuzamosan számos, a témakörben szü-
letett nézetet is bemutattam. Végül, de nem utolsó sorban a témában az Alkot-
mánybíróság által hozott határozat elemzésének jelentős teret biztosítottam, 
és végeredményben ez a határozat képezte a kialakuló konklúzióim támpil-
lérét is.

Meglátásom szerint egy téma teljes feldolgozásához nem csupán az elméleti 
vizsgálódás, hanem a gyakorlati oldal feltérképezése is hozzá tartozik, ezért 
külső konzultációra kértem fel a témában illetékes Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályát. Ezen külső kutatás érdekes kon-
zekvenciáit is beleszőttem a dolgozatomba, mindezzel is árnyaltabbá téve az 
objektív felelősségről kialakuló képet. Véleményem szerint az, hogy a jogal-
kalmazó hatóság aspektusából is vizsgálhattam az objektív felelősséget, vala-
mint a közigazgatási bírság kiszabásának eljárását, igazán figyelemre méltó és 
tanulságos része lett a kutatásomnak.

A megismert elméleti és gyakorlati tények alapján a dolgozatban reflektáltam 
az olyan véleményekre, amelyek szerint a közigazgatási bírság bevezetését 
csupán az államkassza duzzasztása indokolta, valamint hogy a közigazgatási 
bírság csak bizonyos társadalmi rétegek esetében lehet hatékony eszköz. Töb-
bek között kifejtettem, hogy a szabályozás bevezetésére eszközölt kiadások 
nincsenek arányban a közigazgatási bírságokból befolyt pénzösszegekkel. A 
gondolataimat pedig azzal a párhuzammal zártam, amit a jogi paternalizmus 
elmélete és az objektív felelősség intézménye között véltem felfedezni. Össze-
gezve meglátásom szerint sikerrel bizonyítottam a szabályozás körében az ob-
jektív felelősség létjogosultságát.
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GÖNCZI MARIETTA
PPKE JÁK
Témavezető. Dr. Seereiner Imre c. egyetemi docens

KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉSEK,  
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKRE

Mind a külföldi szabályozásban, mind a magyar jogban egyre nagyobb jelen-
tőségre tesz szert az a folyamat, amelynek során a közigazgatás szerződéses 
úton rendezi kapcsolatait. E folyamat egyik eleme a hatóság és az ügyfél kö-
zötti szerződés jogintézményének megjelenése. A dolgozat célja, hogy bemu-
tassa a közigazgatási szerv és az ügyfél között megköthető ún. hatósági szer-
ződéseket. E jogintézmény számos ország jogában már több évtizedes múltra 
tekint vissza, a magyar jogban viszont a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló törvényben intézményesítette a jogalkotó. 
A hatósági szerződés lényege, hogy a közigazgatási szerv egyoldalú közigaz-
gatási aktus kibocsátása helyett szerződést köt azzal, akinek egyébként a köz-
igazgatási aktust címezné. Ahhoz azonban, hogy a jogintézmény részletes be-
mutatásra kerüljön, elengedhetetlennek tűnik annak a közigazgatási szerző-
dések rendszerében való elhelyezése.

A dolgozat célja egyrészt az, hogy rávilágítson arra a tényre, hogy – bár a szer-
ződések intézményét a magánjogi kódexek szabályozzák – a szerződések na-
gyon jól alkalmazhatók kógens jogszabályi környezetben is, és az ilyen szer-
ződések nem nevezhetők atipikus magánjogi szerződéseknek, hanem speciá-
lis közjogi szerződéseknek minősülnek.

Másrészt a közigazgatási szerződéseknek, és azok egy speciális fajtájának, a 
hatósági szerződésnek a bemutatása azért szükséges, mert átfogó tanulmány 
ebben a témában ezt megelőzően nem készült. Ennek egyik oka az, hogy bár 
az anyagi jog intézményesíti a közigazgatási szerződések meghatározott tí-
pusait, teszi ezt anélkül, hogy kialakult volna e kontraktusok átfogó és általá-
nos jogi szabályozása. Ennek hiányában már annak definiálása is nehézségbe 
ütközik, hogy mi minősül közigazgatási szerződésnek. Éppen ez tette szük-
ségessé a közigazgatási szerződés fogalmának meghatározását a közigazga-
tás területén létrejövő kontraktusok azonos tulajdonságaiból levont következ-
tetések alapján. Csak ezt követően kerülhet sor a közigazgatási szerződések 
megjelenésének történeti bemutatására, általános jellemzésére, majd a legfon-
tosabb alkalmazási területeinek ismertetésére. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
dolgozat átfogó képet igyekszik nyújtani, ezért e területek bemutatására csak 
érintőlegesen nyílik lehetőség; ezek részletes ismertetését önálló dolgozatok 
keretei között lehetne megvalósítani. 
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A közigazgatási szerződések egy speciális fajtájának, a hatósági szerződés-
nek a bemutatása már nem ütközik nagyobb nehézségekbe. Egyrészt a köz-
igazgatási szerződések jellemzését követően könnyebben meg lehet határoz-
ni azokat a szempontokat, amelyek mentén jól elhatárolható a két szerződés-
fajta, másrészt a hatósági szerződés törvény által intézményesítve lett. Így le-
hetőség nyílik a magyar szabályozást összehasonlítani a német eljárási tör-
vény szabályaival, és az esetleges szabályozási hiányosságokra irányítani a fi-
gyelmet. A hatósági szerződés egyes alkalmazási területeinek bemutatásán 
keresztül átfogó kép alkotható arról, vajon beváltotta-e az új jogintézmény a 
hozzá fűzött reményeket.

KOCH EDINA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Árva Zsuzsanna adjunktus

A KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK

dolgozatom tárgya a közigazgatási jogi szankciórendszer bemutatása. Célom 
a közigazgatási szankció elemzése, legfontosabb jellemzőinek, szabályozási 
hiányosságainak a feltárása. A közigazgatási szankciók katalógusa óriási, ez 
rendkívül megnehezíti átfogó elemzésüket, melyre azonban – véleményem 
szerint – mindenképpen szükség lenne egy hatékonyan működő közigazgatá-
si jogi szankciórendszer megalkotásához. dolgozatomban igyekszem a szank-
ciórendszert érintő legfontosabb kérdésekre kitérni, és azokat gyakorlati pél-
dákkal szemléltetni.

A közigazgatási szankció elemzése során dolgozatom első részében ismerte-
tem a közigazgatási jogi szankciók magyarországi szabályozásának történe-
tét, a közigazgatási jogi szankciókra vonatkozó legfontosabb elméleteket, me-
lyek elsősorban önálló létjogosultságukat, jogrendszerben betöltött szerepü-
ket vizsgálják. Részletesen meghatározom a szankció fogalmát és annak ele-
meit. dolgozatom további részében foglalkozom a közigazgatási jogi szankció 
céljával, funkcióival, szabályozásának módjaival. Vizsgálom a közigazgatási 
szankciók rendszerét, fajtáit, a rájuk vonatkozó alapelveket, garanciális sza-
bályokat. Bemutatom a közigazgatási szankciórendszert alkotó három pillér: 
a szabálysértési jog, az anyagi jogi bírságok, valamint az egyéb közigazgatási 
szankciók legfontosabb szabályait, elemzem a szabályozásukban meglévő hi-
ányosságokat, jogszabályi hézagokat. dolgozatom végén kitérek az Európai 
Unió közösségi jogában meglévő szankcióalkalmazására, valamint más euró-
pai államok joggyakorlatára a közigazgatási szankciók kapcsán.
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dolgozatom záró részében az áttanulmányozott szakirodalom alapján össze-
foglaltam a közigazgatási szankciórendszerre vonatkozó legfontosabb szabá-
lyozási hiányosságokat, és ezek megoldására javaslatot tettem. Így – álláspon-
tom szerint – különösen indokolt lenne az eljárás során a garanciális alapel-
vek pontos jogalkotó általi rögzítése, különösen a „ne bisinidem” elvének ha-
tékony érvényesítése, a kerettényállásokban való szabályozás csökkentése, az 
eljárási rend hatékonyabbá, gyorsabbá tétele, a szankciók kiszabása kapcsán 
érvényesülő felelősségi rendszer módosítása, aszerint hogy természetes sze-
mélyekkel szemben kizárólag szubjektív alapú szankciókat lehessen érvénye-
síteni.

Jelenleg a magyar közigazgatási szankció joganyaga – a szabálysértési jo-
got leszámítva – gyakorlatilag kodifikációs káosz. Bár számtalan jogi norma 
igyekszik szabályozni a területet, ezek csak annak egy-egy részére terjednek 
ki, így időről-időre fölvetődik újabb jogszabályok elfogadásának szükségessé-
ge. Éppen ezért – véleményem szerint – a szabálysértési jogon túl a közigaz-
gatási szankciórendszer többi pillérjének vonatkozásában is szükséges lenne 
egy átfogó vizsgálat végrehajtása, az ott meglévő hiányosságok feltárása, jog-
hézagok kiküszöbölése.

Mindezek alapján megállapítható, hogy egy egységes, valamennyi közigazga-
tási szankcióra kiterjedő, azonos anyagi és eljárásjogi szabályokat megállapí-
tó közigazgatási szankciótörvény megalkotása lenne a megoldás, amely a jog-
államiság és a jogbiztonság elveinek megfelelően egy hiányosságoktól és jog-
alkalmazói bizonytalanságoktól mentes, kiszámítható és hatékony szankció-
rendszert hozna létre.

TÓTH ENIKŐ
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADAT-ELLÁTÁSÁNAK  
ÚJ ALTERNATÍVÁJA A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN

„Nem a fél minősíti a jogviszonyt.” Ez a gondolat akár dolgozatom mottó-
jaként is szolgálhatna, hiszen a helyi önkormányzatok ügyféli jogállásának 
vizsgálatához nélkülözhetetlen azoknak a hatósági jogviszony-típusoknak a 
bemutatása, amelyekben az önkormányzatok valamilyen minőségben megje-
lennek. Ezeket tovább szűkítve juthatunk el azután azokhoz a jogviszonyok-
hoz, melyekben az önkormányzatok nem közhatalmi pozícióból, hanem ügy-
félként valósítják meg feladataikat vagy érvényesítik a helyi közérdeket.  
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Ezért a dolgozat kardinális kérdése maga a helyi közügy, illetve annak gya-
korlati megvalósításához szükséges eszközök bemutatása.

A helyi önkormányzatok feladatellátásának klasszikus formái közhatalmi te-
vékenységükből következően: a jogalkotás és a hatósági jogalkalmazás.

A helyi önkormányzatok azonban más hatóságok előtt folyó ügyekben oly-
kor ügyfélként is megjelenhetnek és e fellépésnek többféle esetköre is elkü-
löníthető. Az első és legáltalánosabb, amikor az önkormányzatok a Ket. álta-
lános ügyfélfogalma szerinti pozícióba kerülnek. Elfordulhat azonban, hogy 
– ingatlantulajdonosi minőségükből adódóan – az úgynevezett „sokügyfeles” 
ügyekben is félként léphetnek fel. Ezeken pedig egy speciális ügyféli minő-
séget teremt a jogalkotó, amikor kimondja, hogy az ügyfél jogai megilletik az 
ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet 
is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. A törvény nem mondja ki egyértelmű-
en, hogy az idézett rendelkezés mely hatóságokra, illetve feladatkörökre ter-
jed ki, ennélfogva nem zárhatjuk ki a helyi önkormányzatoknak, mint köz-
igazgatási hatóságoknak ebben a minőségben való ügyféli létjogosultságát. 

Dolgozatomban a különféle ügyféli minőségek vizsgálatát, rendszerezését és 
értékelését tekintettem célomnak, a jogi szabályozás bemutatása mellett a jog-
alkalmazói gyakorlat részletes feltárásával.
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KÖZIGAZGATÁSI JOG III. TAGOZAT

FÁSKERTY ÉVA KATALIN
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Patyi András egyetemi docens

KÓRHÁZFINANSZÍROZÁSI PILLANATKÉP – ÁLLAMI FINANSZÍ-
ROZÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK TULAJDONOSI JOGAINAK 
GYAKORLÁSA EGY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÓRHÁZA KAPCSÁN

Kórházfinanszírozás, önkormányzat, adósság. Ha a három kifejezést a mö-
göttes tartalmukkal vizsgáljuk, még a bennfentesek számára is kisebb-na-
gyobb zavar keletkezik a tisztánlátást illetően. Valójában az igazi nehézségek 
akkor keletkeznek, amikor ezen szavak összefüggéseit egy rendszer egészé-
ben, annak vetületében kívánjuk értelmezni, elemezni. A jelenlegi egészség-
ügyi rendszert sokan bírálják. Magyarországon a kórházak részére a forráste-
remtésben például vegyes modell jelentkezik, a társadalombiztosítási járulék-
ból és legalább felerészben adókból származik a gyógyításra felhasználható 
összeg. A finanszírozás szempontjából viszont megmarad a tisztán társada-
lombiztosítási modell. A „helyhatóságok” jelentős tartozásait és az egészség-
ügyben felhalmozódott hiányt az állam csak részben és csupán feltételekkel 
rendezi, az adósságokat nem engedi el. A kötelező egészségbiztosítás ellátása-
iról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 4.§-ának értelmében az állam a törvény-
ben meghatározott ellátások teljesítését akkor is biztosítja, ha az ahhoz szük-
séges kiadások az Egészségbiztosítási Alapból nem fedezhetők. Az állami fe-
lelősség olyan módon áll fenn, hogy a lakosság egészségügyi állapotáért és az 
ehhez elengedhetetlen feltételek biztosításáért az állam felelős és ez magába 
rejti mind a lakosság egészségi állapotának megőrzését, illetve betegség ese-
tén egészségének lehető legrövidebb időn belül újbóli megszilárdítását.

Vajon tényleg érvényesíthetőek ezek a feltételek a való életben? Mi lehet az 
oka, hogy valamely kórházak túladósodnak szemben a többivel? Mikorra tud-
ják rendezni a tartozásukat? Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolása 
dolgozatom és egyben a témával kapcsolatos további kutatásaim célja.

Ahogy a közigazgatás, úgy azon belül az egészségügy is jelentős változásokon 
ment/megy keresztül a kormányváltást követően. Nem telik el olyan hét vagy 
nap, hogy ne hallanánk az egészségügy rendszerének, az államháztartásból 
való támogatásának lehetséges jövőbeni megoldásairól. A kórházak tartozás-
tehermentesítésével és a finanszírozással kapcsolatban rengeteg kérdés merül 
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fel napjainkban. A legnagyobb jelentőségű tervezetnek jelenleg a Semmelwe-
is Terv mutatkozik, mely szerint az egészségügyi rendszer minőségbeli, telje-
sítménybeli és hatékonyságbeli problémái az államszocialista rendszer örök-
ségéből, az elmúlt 20 év reformjainak nemkívánatos hatásaiból, illetve az el-
múlt 4 év felelőtlen egészségpolitikai döntéseiből és költségvetési restrikciós 
intézkedéseiből adódnak.

Munkámban nem a rendszert bírálók csoportjához szeretnék csatlakozni, ha-
nem megmutatom, hogy általában az egészségügy és a kórházak finanszíro-
zása elméletének megvalósítása (vagy meg nem valósítása) miként történik, 
majd a kórházak tartozás-tehermentesítésével és a finanszírozással kapcsola-
tos megszámlálhatatlan kérdések némelyikére próbálok választ adni. Az ön-
kormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlásának gyakorlati megvilágítá-
sát a Győr Megyei Jogú Város Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak kap-
csán szemléltetem.

HORVÁTH BRIGITTA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Bencsik András doktorandusz

A FOGYASZTÓI JOGOK  
ÉS AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI

„A fogyasztói jogok és azok érvényesülésének egyes kérdései” című dolgoza-
tom alapvető célja a fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek bemutatása, mely-
hez természetesen elengedhetetlen volt, hogy megvizsgáljam az alapvető fo-
gyasztói jogok jogszabályi megjelenését Magyarországon, majd összehason-
lítsam más országok regulációival. Ennek érdekében több külföldi alkotmány 
szövegét elemeztem, mellyel összefüggésben a dolgozaton kívül itt is megem-
líteném: halaszthatatlan a fogyasztói alapjogok magyar Alkotmányban törté-
nő deklarálása. 

Emellett a releváns Európai Uniós és hazai szabályozás áttekintését is fontos-
nak tartottam. de mint azt dolgozatomban is megjegyeztem: bármily tökéle-
tes is legyen az anyagi jogi szabályozás, a hatékonyság záloga a kikényszerít-
hetőség, s ezzel áttértem a legfontosabb részre: a jogérvényesítésre. 

Behatóan foglalkoztam a békéltető testületek és a bíróságok – fogyasztóvédelmi 
– tevékenységével, de természetesen az ügyfélszolgálat intézménye és a panasz-
kezelési eljárás is helyet kapott munkámban. Ahhoz, hogy megfelelő képet kap-
jak a békéltető testületek mindennapjairól, felkerestem dr. Bodnár Józsefet, a Ba-
ranya Megyei Békéltető Testület elnökét, aki kérdéseimre készséggel válaszolt. 
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Az is foglalkoztatott, vajon „utca embere” mennyire tájékozott a békéltető 
testültekkel kapcsolatban, ennek érdekében egy kisebb „közvélemény-kuta-
tást” végeztem, mely megdöbbentő eredménnyel zárult. Nyilvánvalóan nem 
hagyhattam ki a több lábon álló, a pluralitás elvét kifejezésre juttató intéz-
ményrendszer elemzését sem, hiszen nélkülük nem valósulhatna meg a fo-
gyasztói jogok hatékony védelme. Megfogalmaztam több javaslatomat is a je-
lenlegi helyzet és szabályozás fejlesztése érdekében, emellett néhány – az élet 
produkálta példával- igyekeztem színesebbé tenni a vizsgálatot a jognak e 
sokszor – méltatlanul- hanyagolt területéről. 

A témával kapcsolatos inspirációm összefügg ezzel a jelenséggel: úgy gondo-
lom, hogy – főként – szabályozásbeli változtatások hatására a fogyasztóvédel-
mi jog a jövőben levetkőzheti a jog mostohagyermeke titulust.

HORVÁTH SZANDRA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Balla Zoltán egyetemi docens

A RENDÉSZETRŐL SOKFÉLEKÉPPEN,  
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 2006-OS ESEMÉNYEKRE

Dolgozatom első részében a rendészet fogalmi tisztázására vállalkoztam. Tu-
dósok különböző definícióinak segítségével, a rendészet kontra rendvédelem 
vitára támaszkodva úgy gondolom, hogy a rendészet nem más, mint egy köz-
igazgatási tevékenység, amely egy közcél, közszolgáltatás elérését tűzte ki 
maga elé célul: közbiztonságot szolgáltat. Teszi mindezt a jog szigorú, ám ru-
galmas keretei között. Hogy rendészet, avagy rendvédelem? A vitában elfog-
lalt álláspontom – egyetértve Papp Judittal – a rendészet kifejezés mellett szól. 
A rendvédelem szófordulat nem más, mint egy a múltból ránk ragadt „örök-
ség”, melyet az utóbbi években kapott fel a szakirodalom, fémjelezve a tudo-
mányág idős mivoltát. A jogállamiságba fektett röpke gondolatok a jelen po-
litikai helyzet által megihletett igazság utáni vágyakból származik. A rész, 
amit csak a jogállamiság fejtegetésére szenteltem, minden bizonnyal több eu-
rópai országra felölthető. Sajnálatos módon Magyarországra nem. Mindaddig, 
amíg a politika csordultig átitatja a társadalom mindennapjait, a közigazga-
tást, a közösséget, addig nem beszélhetünk demokratikus jogállamról. Gon-
dolataim között jár a közigazgatás definíciója, melyet egy kiváló tudós vésett 
az emlékezetembe. Így kezdődött: „a közigazgatás a politika által gyakran be-
folyásolt tevékenység, mely mindig valamely közcélra, közszolgáltatásra, köz-
feladatra irányul… „Felmerül a kérdés. Mi az a „mennyiség” a politikai moti-
vációból, ami nem káros? Milyen szinten hathatja át egy állam komplett köz-
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igazgatását az aktuálpolitikai hatalom? Hogy fontos szerepet tölt be a köz-
igazgatásban az nyilvánvaló tény, és talán nem is probléma. Viszont annál na-
gyobb, hogy országunkban túlontúl átlépi a kormányzat azt a határt, mely a 
demokratikus jogállamiság mezsgyéjét jelentené. 

Terjedelmesebb részt szántam a gyülekezési törvényre, révén időszerűnek ta-
lálnám korszerűsítését. Javaslataim között szerepelne a rendezvények kezde-
te és befejezése közötti időtartam legfeljebb 24 órára korlátozása, a bejelentési 
idő 3-ról 6, esetleg 8 napra emelése. Legfontosabbnak egy olyan szakasz létre-
hozását tartom, mely néhány terület tekintetében tiltaná a rendezvények meg-
tartását. Mindenekelőtt ilyen terület lenne a Parlament, valamint a Legfelsőbb 
Bíróság és környéke. 

Javaslataim között szerepel még egy új alaptörvény kidolgozása, melynek el-
készítését a jelenlegi kormány már megkezdte. Szorgalmaznám az új Alkot-
mányban mindenképp egy olyan fejezet megalkotását, mely végre biztos, tisz-
ta alapokra helyezi a Rendőrség közjogi státuszát, korrekten beleilleszti a ci-
vil közigazgatásba. Nem kell többet, de minimum egy, tartalmasabb fejezetet 
kellene a közigazgatásra fordítani. Jelen alaptörvényünk alkalmatlan minder-
re, révén a közigazgatásról szót sem ejt.

A 2006-os események tekintetében azt javasolnám, hogy a jövőben a Rendőr-
ség ilyen méretű tömegmegmozdulásokra egy direkt módon erre kiképzett, 
összeszokott és teljességgel felkészített egységet/egységeket vessen be. Lehe-
tőség szerint ezen egységek technikai fejlődésére az éves költségvetésből né-
mileg több fedezetet kellene nyújtani. Alkalmatlan eszközökkel, tapasztalat-
lan emberektől nem várhatjuk el, hogy a legkisebb kárt okozván oldjanak fel 
ilyen jellegű zavargásokat.

JÁMBOR ADRIENN
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

ÁLLATVÉDELEM KONTRA VESZÉLYES EBEK

Kutatásom az állatvédelem témakörén belül a veszélyes és veszélyesnek mi-
nősített ebek tartásának és a tartás engedélyezésének vizsgálatára irányul.

Célom a veszélyes eb fogalmának elemzése, bírálata, javaslattétel e kategória 
megszüntetésére, valamint a részletszabályok vitatása és módosítási javasla-
tok kidolgozása. Egyrészt az emberek ismerethiánya az Amerikai pit bull ter-
rier vonatkozásában volt az a tényező, ami inspirált a dolgozat megírására. Té-
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maválasztásom további okai: az említett ebfajta elnevezésének félreértése, va-
lamint a pit bull terrier keverékeinek problémája.

A kapcsolódó jogszabályok és hazai szakirodalom feldolgozása mellett ösz-
szehasonlító jogi módszer alkalmazásával idegen nyelvű szakirodalom alap-
ján elemeztem a témát. Nehézséget okozott az, hogy a témához szorosan kap-
csolódó szakirodalom igen szűk körű. Másrészt ez előnyt jelentett számomra 
abból a szempontból, hogy kritikai szemléletmóddal problémákat vessek fel 
és azokra megoldási javaslatokat dolgozzak ki. Sajátos módszerként kérdőíves 
felmérést is végeztem, majd annak eredményét összesítettem és egyéni véle-
ményemmel kiegészítve értékeltem. Noha a téma több jogágat érint, igyekez-
tem a közigazgatási jogi aspektusokra helyezni a hangsúlyt, többek között a 
hatásköri szabályokra, illetve a veszélyessé minősítési eljárás kérdésére.

Munkám során vizsgáltam az Alkotmánybíróság témához kapcsolódó gya-
korlatát, mely alapján megállapítottam, hogy 2010. szeptember 30-ától tizen-
három év után gyökeres változás következett be az állatvédelem területén az-
zal, hogy az Alkotmánybíróság a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek 
tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Kor-
mányrendeletet megsemmisítette. Jelenleg ugyanis nincsenek veszélyes ebek 
és nincs szabályozva a veszélyes ebbé minősítési eljárás sem.

A dolgozat egészében igyekeztem feltárni a témához kapcsolódó hibákat, hiá-
nyosságokat a jogi szabályozásban, majd ezekre megoldási javaslatokat adni. 
A veszélyes ebbé minősítési eljárással, az ebek tartási körülményeivel, az 
ebtartó kötelezettségeivel kapcsolatban, dolgozatomban számos szabályozási 
problémát vetettem fel. A problémák megszüntetése céljából „de lege ferenda” 
megoldási javaslatokat tettem.

Szerkezeti szempontból a dolgozatot 5 fejezetre osztottam. Az I. részben az 
Amerikai pit bull terriert és a dolgozat megszületésének okait mutatom be. A 
II. fejezetben az állatvédelem hazai szabályozásának előzményei kerülnek tár-
gyalásra, melyek az állatvédelmi törvény megszületéséhez teremtettek ala-
pot. A III. fejezetben az állatvédelem általános szabályait és a veszélyes ebek-
kel kapcsolatos törvényi szinten rögzített szabályokat prezentálom, egyéni vé-
leményemmel színesítve azokat. A IV. fejezetben kifejezetten a veszélyes és ve-
szélyesnek minősített ebek tartásával és a tartás engedélyezésével foglalko-
zom. Az V. részben a jelenlegi helyzet előnyét, hátrányát és „de lege ferenda” ja-
vaslataimat fejtem ki. Végül a dolgozatot összefoglaló gondolatokkal zárom le.
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KOVÁCS ÁGNES
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Turkovics István tanársegéd

AZ ÁRTÉRI ÉPÍTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.  
VÍZ ALATT A MISKOLCI AUCHAN ÁRUHÁZ ÉS FELSŐZSOLCA

Mint ahogyan az a TDK munkám címéből is kitűnik, egy aktuális kérdést dol-
gozok fel benne. A témát Turkovics István Tanár Úr javaslatára júniusban vá-
lasztottam, mert a médiában sokat foglalkoztak az áradásokkal és Felsőzsolca 
helyzetével, azonban egyik hír sem mutatta be teljesen hitelesen a történteket. 
Megragadott az, hogy az ismerőseim, környéken lakó emberek hogyan veszí-
tik el a lakásukat egyik napról a másikra, önhibájukon kívül. Utána szeret-
tem volna járni annak is, hogy hogyan következhetett be egy ilyen katasztró-
fa napjainkban. A témához azért a közigazgatási jogot társítottam, mert ezen a 
stúdiumon belül tanultuk az építésügyi igazgatást; azon belül is az építési en-
gedélyek jelentőségét, kiadásuk menetét, valamint az eljárásban résztvevő ha-
tóságok szervezeti struktúráját. 

A dolgozatom elején egy rövid áttekintést szeretnék adni a miskolci árvizek 
történetéről. Ezt követően a napjainkban hatályos jogszabályi rendelkezések 
segítségével pontosítom a dolgozatom gerincét adó fontosabb fogalmakat. Így 
merül fel elsősorban az, hogy mi a nagyvízi meder, építési engedély, vagy a 
vízjogi engedély, valamint érintem még az ezekhez szorosan kapcsolódó té-
maköröket, mint például az építési engedély kiadása során eljáró szerveket és 
azok szerepét a folyamatban. A dolgozatom második fő részét a Felsőzsolcával 
kapcsolatos események alkotják. Először is szeretnék utánajárni annak, hogy 
mi okozta pontosan a katasztrófát, és a későbbiekben pedig a szakértők véle-
ménye alapján felvázolom a lehetséges lépéseket, amelyek megtételével egy 
újabb árvíz elkerülhető lenne a térségben. Végül a dolgozatomat azzal zárom, 
hogy megemlítem az áradások okozta jogszabályi változásokat, mint példá-
ul az építési engedély kiadásával kapcsolatos ügyintézési határidő lerövidü-
lését az érintett területeken, valamint megoldási javaslatokat vetek fel, ami a 
jövőben hasznosnak bizonyulhat egy újabb katasztrófa elkerülése érdekében.

Összegezve a dolgozatomban leírtakat, a tragédiát az eddig nem tapasztalt 
mennyiségű csapadék okozta, és akkor is bekövetkezett volna, ha nem épül 
meg az áruház a területen. Sokkal fontosabb tehát fejlesztenünk az árvízvé-
delmi létesítményeinket, valamint a már meglévő közigazgatási szabályaink 
hatékonyabb alkalmazását elősegítenünk. 
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A dolgozatom témáját próbáltam a legtöbb oldalról hitelesen bemutatni, azon-
ban néha akadályokba ütköztem, éppen a kérdés aktualitása miatt. Ezeket a 
hiányokat remélem sikerült áthidalnom és egy teljes értékű dolgozatot elké-
szítenem.

NÁDASI KATALIN
BCE KIK
Témavezető: Jószai Attila tanársegéd

TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER  
A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

A kutatómunkám során két kérdésre kerestem választ. 1, Illeszkedi-e ma ma-
gyar jogrendszerbe a területfejlesztési intézményrendszer, különösen a Buda-
pesti agglomerációs Fejlesztési Tanács? 2, A Budapesti Agglomerációs Fejlesz-
tési Tanácsnak van-e lehetősége a hatékony működésre? Ehhez szükséges volt 
az Alkotmányt, az Önkormányzatról szóló törvényt, a területfejlesztési intéz-
ményrendszert vizsgálni. 

A tanulmány készítés során arra a megállapításra jutottam, hogy a területfej-
lesztést és a településfejlesztést a jogalkotó teljesen elkülönítette, ennek meg-
felelően a területfejlesztésnek igen kevés befolyása van napjaikban. A telepü-
lésfejlesztést a jogalkotó a települési önkormányzatokhoz telepítette, ezzel el-
lehetetleníti a területfejlesztést. Az önkormányzati jogok olyan védelmet él-
veznek, amely nem engedi meg a területfejlesztés kibontakozását.

Különösen lényeges ez a helyzet a budapesti agglomerációban. Egy olyan tele-
püléshálózatban, amelyben a települések fejlődése függ a többi település hely-
zetétől. Vajon ebben az esetben a szubszidiaritás melyik szintre telepítené a 
döntési jogosítványokat? Mit kíván az ország? A települési önkormányzatok 
autonómiájának megvédését vagy, hogy egy nemzetközi szinten elismert tér-
ség összehangolt fejlődése megkezdődjön?
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KRIMINOLÓGIA TAGOZAT

BAKU GYÖRGY
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Tamási Erzsébet tudományos főmunkatárs – Dr. Bory Noémi ta-

nársegéd

DROG, JOG, KOMMUNIKÁCIÓ.  
A KÁBÍTÓSZERKÉRDÉS MORÁLIS VETÜLETEI

A kutatás szakít a kábítószer-kérdés tudományos vizsgálataiban szokásos em-
pirikus módszerrel, és a drogproblémát sajátos kommunikáció- és morálelmé-
leti megközelítésben vizsgálja. Különböző jogi kultúrák szolgáltatnak példá-
kat és egyszerre alapot a kérdéskör nem szokványos megközelítéséhez, a ku-
tatás ily módon kiterjed Magyarországon kívül Németországra, az Egyesült 
Királyságra, Kínára és az Ibériai-félsziget országaira.

A vizsgálat célja egyfelől az volt, hogy bemutassa, a tömegkommunikáció, és 
a politikának rendre áldozatul eső jog milyen helyzetbe került az utóbbi idő-
ben a kábítószer-kérdésben. Valamint mennyiben igazolható az, hogy a drog-
háború morális pánikként jelentkezik a társadalomban. 

A kutatás arra az eredményre vezetett, hogy a jog képtelen magát saját ere-
jéből Münchausen báróként kiemelni szorult helyzetéből, megoldást te-
hát a jog csak önmagán kívülről várhat. Vissza kell térnie morális gyökerei-
hez. A vizsgálat gyakorlati tanulsága, hogy a drogszabályozás legalizációs és 
kriminalizációs modellel egyaránt párosulhat, a probléma megoldását nem a 
modellek közötti választás jelenti.

A vizsgálat másfelől azt mutatja meg, hogy a kriminológia tudománya mesz-
sze többet jelent a jogászság számára, mint a büntető jog egyik segédtudomá-
nya. A kutatás bebizonyította, hogy egy kriminológiai vizsgálat olyan alapve-
tő problémák mély feltárásához vezethet, amelyek a jogi gondolkodás mag-
jánál helyezkednek el. Gondoljunk csak jog és társadalom, jog és morál, mo-
rál és társadalom viszonyára. A kutatás kriminológiai megközelítésben olyan 
végső kérdésekhez jut el, melyek a jogelmélet sarkalatos pontjai. Bemutatja, 
hogy egy adott büntetőjogi probléma kapcsán hogyan kerül a társdalom jog, 
kommunikáció és morál hármas szorításába.
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BODNÁR ZSOLT
SZE DF ÁJK
Témavezető neve: Dr. Dávid Lilla tanársegéd

BIOLÓGIAI VAGY TÁRSADALMI ÖRÖKSÉG, ILLETVE  
LÉTEZIK-E EGYÁLTALÁN A „CIGÁNYBŰNÖZÉS”?

Mielőtt még kiválasztottam volna dolgozatom témáját, sokszor előfordult a 
médiában az a kifejezés, hogy „cigánybűnözés”. Érdekelt, hogy ez a fogalom 
mit foglal magában és hogy milyen racionális érv alapján használják. Leg-
inkább talán azért foglalkoztatott e kérdés, mert én is cigánynak születtem. 
Amiatt, hogy cigánynak születtem - és az is vagyok - úgy gondolom, hogy ne-
hezebb az emberek sztereotípiáinak és előítéletességeinek árnyékában élnem 
a mindennapokat, de ezzel együtt, és ennek ellenére sem tudtam, miért tarto-
zom bele egy olyan kategóriába, aminek nem ismerjük a kereteit, és amiért én 
sose tettem semmit, csak beleszülettem. Így amikor elém került a kriminoló-
giában a született bűnöző tana, elgondolkodtam, hogy e két területet összeve-
tem, megvizsgálom és akkor talán sok kérdésemre választ kapok.

Dolgozatom első részében megpróbáltam áttekinteni és rendszerezni a szüle-
tett bűnöző tanáról, amit tudtam, és ebből próbáltam következtetni arra, hogy 
miért is válhat valaki bűnözővé. A rengeteg tudományos tézis és empirikus 
kutatás sem tudta egyértelműen megállapítani, hogy születhet-e valaki bűnö-
zőnek, és kiből lesz az, aki a börtönbe fog kerülni.

Ezek tükrében rátértem a cigányságra, megvizsgáltam és ismertettem néhány 
szakirodalmat,  melyek elkötelezettek a „cigánybűnözés” mellett vagy éppen 
ellene.  Lehet, hogy néhányan kifogásolni fogják a vizsgálódásaim eredmé-
nyeit és az általam tett következtetéseket. Az sem kizárt, hogy néhányan két-
ségbe fogják vonni az objektivitásom. 

A dolgozatom célja nem az volt, hogy megválaszoljak olyan régmúltra vissza-
nyúló vitatott, még meg nem válaszolt kérdéseket, melyek felmerültek a dol-
gozatom elején/során. Én inkább azt céloztam meg, ami reményeim szerint a 
dolgozatomban jól megmutatkozik: azt szeretném, hogy gondoljuk újra az ed-
digi információk tükrében, hogy amit el próbálnak hitetni velünk, az meny-
nyire nyugszik tudományos alapokon, és mennyire az előítéletességen. De ké-
rem, aki e megállapításokat vitatja, az először mondja meg nekem a cigány-
bűnözés pontos definícióját, és utána szívesen vitába szállok vele és megvé-
dem érveim!
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KEREKES VIKTÓRIA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Gilányi Eszter tanársegéd

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK XXI. SZÁZADI KÓRKÉPÉNEK 
VIZSGÁLATA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NŐI ELKÖVETŐKRE

Mind a tudományos, mind pedig a közdiskurzusban elterjedt az az általános 
nézet, mely szerint a családon belül lejátszódó erőszakos – büntetőjogi esz-
közökkel visszaszorítani és szankcionálni kívánt – interakciók szereposztása 
a bűnelkövető férfi (mint agresszor) illetőleg annak következményeit elszen-
vedő nő felállás szerint alakul. Meglátásom szerint ez méltatlan és egyolda-
lú szemléletmódot tükröz a kérdéskör tekintetében. Úgy gondolom szükséges 
áttekinteni a világosabb látás érdekében azokat a körülményeket is, melyek a 
konfliktusok kialakulásához vezetnek. 

dolgozatomban tehát arra keresem a választ, hogy valóban megállja-e a helyét 
ezen nézet, célom pedig ennek megfelelően annak bizonyítása, hogy a csalá-
don belüli erőszak alapvetően nem aszimmetrikus jelenség. 

Ismereteimet mind a magyar, mind pedig a német szakirodalom alapos elem-
zése, kiértékelése által szereztem, mely ismerethalmazt kiegészítettem kül-
földön végzett mélyinterjúval, külföldi kutatási eredmények feldolgozásával, 
valamint hazai statisztikák, joganyag és szakirodalom vizsgálatával, illetőleg 
büntetés-végrehajtási intézetben végzett empirikus kutatással is.

Vizsgálódásom során konstatálnom kellett, hogy e bűncselekmények tekinte-
tében igen releváns szerepet játszik a látencia, amennyiben pedig e deliktum-
kör „dunkelfeldjét” is számításba vesszük, a mérleg már nem billen annyira 
határozottan a nők javára.

A dolgozatban figyelmet szenteltem egy olyan tárgykörnek, melyet egészen 
eddig igen mérsékelt érdeklődés követett, ez pedig az erőszak előfordulása 
a leszbikus párkapcsolatokban. Az egynemű párok párkapcsolatában felme-
rülő erőszak témájának kérdésköre meglátásom szerint ugyanúgy együtt élő 
emberek jogtalan szenvedését jelenti, ami büntetőjogi értékelést igényel, mely 
különösen az egynemű párok közötti bejegyzett élettársi kapcsolat jogi ak-
ceptálására tekintettel több figyelmet kellene kapjon a mindenkori Jogalko-
tó részéről.
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NAGY NOÉMI
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Korinek László egyetemi tanár – Dr. Kulcsár Gabriella tanársegéd

ISKOLAI ERŐSZAK. ERŐSZAK A DIÁKOK  
EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYAIBAN

A dolgozat napjaink egyik sajnálatosan aktuális jelenségével, az iskolai erő-
szakkal foglalkozik. Az értekezés nem vizsgálja az iskolai zaklatás összes di-
menzióját, hanem csak kizárólag a tanulók egymás közötti agresszív cselek-
ményeit.

A mű megkísérli bemutatni az iskolai erőszak formáit, okait, szereplőit és a rá-
juk gyakorolt hatásokat, néhány hatékonynak látszó kezelési módszert, vala-
mint azt, hogy hogyan értékelik nemzetközi és hazai viszonylatban a problé-
mát az ombudsmanok.

A dolgozat elkészítéséhez tanulmányok, ombudsmani jelentések, bullying 
konferenciák ajánlásai és a készítő által végzett kérdőíves kutatás szolgáltak 
alapul.

Az általam vizsgált intézményekben az iskolai erőszak nem ölt jelentős mé-
reteket. Ennek ellenére szükséges a kezelése. Az iskolai erőszak kezeléséhez 
társadalmi összefogásra van szükség. Fontosnak tartom az iskolai pszicholó-
gusi hálózat, valamint a kortárs mediátori rendszer kialakítását és a tanárok 
célirányos továbbképzését. Mindezek finanszírozását alapvetően az államnak 
kell biztosítania.

Szükséges az iskolai erőszak jogszabályi szintű kezelése. A zaklatók számá-
ra egy olyan büntetési rendszert kellene kialakítani, amely elrettenti az ag-
resszorokat a további zaklatástól, de alkalmazásával nem fiatalkorú elkövető-
ként kezeli a gyereket, és nem determinál a későbbi bűnelkövetés irányában.

Emellett tájékoztatni kell a gyerekeket a jelenség miben létéről, megfelelő is-
kolai és osztályszintű szabályrendszer kialakításával nagymértékben csök-
kenthető az iskolai zaklatások száma. A felnőttek feladata, hogy felelősség-
vállalásra neveljék gyerekeiket.

Fontosnak tartom az elkövetkezendő években a pedagógusok társadalmi 
megítélésének javítását, amely az elmúlt néhány évben sokat vesztett presz-
tízséből. 

A problémát elsősorban nem a gyerekekben kell keresni, hanem saját ma-
gunkban és a 21. század társadalmában. Az eredményes megoldáshoz össze 
kell hangolni a régi és a modern értékeket.
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NÉMETH JUDIT
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Deres Petronella egyetemi docens

A FIATALKOR ÉS A GYERMEKKOR ELHATÁROLÁSI KÉRDÉSEI

A Büntető Törvénykönyvünk rendelkezéseiből láthatjuk, hogy a jogalkotó kü-
lönös gondot fordít a gyermekkor, a fiatalkor, illetőleg a felnőttkor elhatáro-
lására.

Ma a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma ki-
emelkedően magas, ráadásul egyre erőszakosabb az elkövetési módjuk, leg-
többször csoportos az elkövetés, és évről-évre több személy elleni erőszakos 
bűncselekményeket valósítanak meg gyermekkorúak. A fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának reformja folyamán a konkrét javaslatok a következő 
kérdésköröket érintették: bizonyos súlyos, életellenes bűncselekmények ese-
tén a büntethetőségi korhatár 12 évre való leszállítása, az értelmi és erkölcsi 
fejlettség vizsgálata, a fiatalkorúakkal szemben igénybe vehető szankciók dif-
ferenciálása, a külön fiatalkorúak bíróságának és ügyészségének felállítása, 
valamint a fiatalkorúakról szóló önálló jogszabály megalkotása. 

A nemzetközi egyezményekben nem találunk az egyes országok számára 
konkrétan előírt életkori határt, alapelvek azonban vannak, melyek figyelem-
bevételével kell minden országnak meghatároznia a legmegfelelőbbet.

Az életkor és a belátási képesség kapcsolata vitatottá vált, hiszen a fiatalok ma 
már korábban érnek. A megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok a fiatal-
korúak életére épp úgy hatással van, akárcsak a felnőttekére. Az utánzás tör-
vénye a gyermekek lelkét nagyon könnyen befolyásolja, ebben pedig nagy se-
gítségre van a média, az idősebb bűnelkövető kortársak, a deviáns magatartá-
sú szülők. A belátási képesség vizsgálatánál fontos, hogy a fiatalkorú elköve-
tő saját konkrét cselekményét el tudja helyezni, felismerje, hogy a jogrend az 
adott magatartás tanúsítását nem engedi. Ha mindazokat az elemeket végig-
vesszük, amelyek a beszámítási képességet meghatározzák, alapvetően gyer-
mek–fejlődéstani kérdésekkel találkozunk. Kérdőíves vizsgálatom célja az volt, 
hogy felmérjem a mai veszélyeztetett korosztály büntetőjogi ismereteit. Az 
eredmény a kellő felvilágosítás hiányát állapította meg, pedig egy fiatal eseté-
ben – a nevelési jellegből adódóan – fokozott figyelmet kellene erre fordítani. 

Többféle külföldi (német, angol, belga) megoldás létezik a különféle, gya-
korlatban megvalósult problémák kiküszöbölésére, melyek ugyan viszony-
lag friss jogintézmények, jelentőségüket azonban már korán elérték. A né-
met és osztrák büntetőjogi szabályozás szellemiségében, intézményrendsze-
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rében, sajátos jogintézményeiben, megfelel mindazoknak az elképzeléseknek, 
melyek a nevelést középpontba helyező modellt jellemzik. Hazai jogrendsze-
rünkre gyakorolt hatása miatt is fontosnak tartottam, hogy egy külön fejezet-
ben mutassam be e két ország gyakorlatát.

Az ENSZ irányelvek közül a „Pekingi szabályok” és a „Riyadi irányelvek” 
azok, amelyek átfogóan szabályozzák a fiatalkorúak büntető-igazságszolgál-
tatására vonatkozó anyagi, eljárásjogi, és végrehajtási szabályokat, viszont 
ezek alkalmazása az egyes országok számára nem kötelező, csak javasolt.

dolgozatomban az ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre keresem a választ, 
hogy megértsük a bűnelkövetővé váló fiatal személyiségét, és ez által a válto-
zások szükségességét. A fiatalkori bűnözés megelőzése azonban az egész tár-
sadalom erőfeszítését kívánja meg.

PÁRKÁNYI ESZTER
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Borbíró Andrea tanársegéd

A GYERMEKOTTHONI NEVELÉS ELLÁTÓRENDSZERI  
HIÁNYOSSÁGAINAK KRIMINOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI

A gyermekotthonokban felnövő gyermekek veszélyeztetettsége tagadhatat-
lan. Ez a veszélyeztetettség azonban nem csak abból adódik, hogy a családból 
kiemelt gyermeknek milyen volt a kisgyermekkora, hanem abból is, hogy az 
intézetben hogyan szocializálódik, mennyire képes kompenzálni az állam in-
tézményi keretek között azt a helyzetet, amit esetleg nem tudott megoldani a 
családnak nyújtott segítséggel. Mivel az intézményrendszerben jelenlevő hiá-
nyosságok nagy eséllyel vezethet kriminológiai következményekhez, ezeknek 
felismerése és kezelése egyaránt fontos feladat. Ezeknek a hiányosságoknak a 
feltárását választottam dolgozatom témájául.

A kutatási során a gyermek- és fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos, illetve ki-
zárólag a gyermekotthonokra vonatkozó szakirodalom elméleti eredményei 
mellett saját empirikus tapasztalataimat is felhasználtam: interjúkkal, mély-
interjúkkal és szociometriai felméréssel is igyekeztem alátámasztani a hi-
ányosságok létét. Az ideális működés és a valós helyzet közötti eltéréseket 
nemzetközi elvek és hazai jogszabályok elemzésével igyekeztem bemutatni.

Kutatásom eredményeként arra a megállapításra jutottam, hogy a gyer-
mekotthon, mint intézményi forma kriminogén környezet. Ennek a 
kriminogenitásnak több – az intézmény hibájából adódó, és azon kívül eső – 
összetevője van, amelyek röviden a következő pontokban foglalhatók össze:
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1. Az össztársadalmi minták átvételének korlátozottsága, a rossz családi 
példa, a bizalmatlanság más emberekkel szemben antiszociálissá, nehezen 
beilleszkedővé teszi a fiatalokat, ami nem csupán a kirekesztettséget 
erősíti, hanem az áldozattá válás esélyét is növeli. 

2. Az esetek nagy részében az intézet képtelen megakadályozni a társadalom 
peremére sodródást. Az intézet támasz és kapaszkodó nélkül, előítéletektől 
sújtva bocsátja el őket nagykorúként. Emellett sokszor hiányzik a szo-
cializációjukból bizonyos társadalmi szerepek, és/vagy az általánosan 
elfogadott érvényesülési utak ismerete vagy elfogadása. Ez mind a 
bűnelkövetés mind pedig az áldozattá válás szempontjából veszélyezte-
tettebbé teszi őket kortársaikhoz képest. Emellett a kezeletlen belső frusz-
tráció feloldására szolgáló alkohol- illetve drogfogyasztás szintén könnyen 
bűncselekmények elkövetésébe sodorhatja a fiatalokat.

3. A „bandaszerkezetű” közösségi minta, a büntetlenség, büntethetetlen-
ség tudata, az egymás közötti agresszió olyan tudatos viselkedéssé 
formálódik, amely később elsősorban a családon belüli erőszakban je-
lentkezhet. 

Dolgozatommal nem célom a gyermekotthonokban élő gyermekek 
stigmatizációjának erősítése, csupán arra szeretnék rámutatni, hogy a gyer-
mekotthon mint intézményi forma céljával ellentétesen ható jellemzőket hor-
doz. Bár az ilyen intézményben élő gyermekek aránya a teljes népességen be-
lül elhanyagolható, az összbűnözés vizsgálatakor sem hangsúlyos, nem első-
sorban a társadalom bűnözési jellemzőinek javítása érdekében, sokkal inkább 
emberi életek minőségének javítása céljából szükség lenne a változtatásokra 
ezen a területen.

PODOLETZ LÉNA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Borbíró Andrea tanársegéd

A ZÉRÓ TOLERANCIA KRITIKÁJA

A zéró tolerancia rendészeti stratégia az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb 
ismertségre és közkedveltségre tesz szert az egész világon. A modell a bűn-
megelőzés jegyében szinte a semmiből ellenségképet alakít ki, és többfrontos 
háborút vív azokkal szemben, akik ebbe a kategóriába soroltatnak. Népszerű-
sége is javarészt abban gyökerezik, hogy gyors és hatékony megoldásokat kí-
nál olyan jelenségekre, amelyekkel szemben az emberek többsége ellenséges 
érzelmekkel viseltetik. Ez azért rendkívül veszélyes, mert a „New York-i cso-
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da” kitalálói és támogatói által emlegetett pozitív eredmények jó része nem 
vagy csak részben igaz, illetve olyan áron érték el őket, amely az esetek nagy 
részében nem áll arányban a stratégia alkalmazásával nyerhető előnyökkel.

Dolgozatom célja elsősorban, hogy összevessem a zéró tolerancia hívei által 
elkönyvelt eredményeket a stratégia kritikusainak álláspontjával és ezen ke-
resztül megvizsgáljam azt, mi ennek a rendészeti módszernek a valódi hatása. 
Ehhez szükséges a New York-i zéró tolerancia kialakulása főbb állomásainak 
bemutatása, hiszen ez a rendészeti megoldás New Yorkban jelenik meg legtel-
jesebb formában, valamint széleskörű népszerűsége mögöttes okainak elem-
zése. Emellett fontos a zéró tolerancia alternatívájaként alkalmazott rendésze-
ti megoldások ismertetése is, hiszen ez mutatja meg, hogy van más út is a bű-
nözéssel kapcsolatos jelenségek kezelése terén.

TÓTH ANDREA 
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Deres Petronella egyetemi docens – Dr. Vaskuti András fővárosi bí-

rósági tanácselnök

ISKOLAI AGRESSZIÓ KRIMINOLÓGIAI  
ÉS BÜNTETŐJOGI ASPEKTUSAI

Dolgozatomban áttekintem az iskolai erőszak pillanatnyi megítélését szakmai 
(jogi, oktatásügyi), társadalmi (szociológiai, politikai, közvélemény) kezelését, 
aspektusait Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

Az utolsó tíz év statisztikai mutatóinak vizsgálatával kezdem dolgozatomat. 
Feltérképezem, hogy a szakirodalom milyen kiváltó okokat lát nemzetközi és 
hazai kutatások alapján. Majd azt tárgyalom, hogy a társadalom szereplői-
ben ez hogyan tükröződik és milyen véleményt alkotnak a fiatalkori bűnözés-
ről. Erre választ a médiákban megjelent sajtóvisszhangok vizsgálatával, illet-
ve egy kérdőíves és interjús saját felméréssel oldom meg. Vizsgálom még az 
ítélkezési és büntetés végrehajtási problémákat, megoldásokat illetve a gene-
rális és speciális prevenció hatékonyságát Magyarországon.

A vizsgálataim során képet nyertem a problémakör mai helyzetéről, kérdője-
leiről a szakmai és a nem szakmai vitákról, megoldási elképzelésekről. Ezek 
alapján az alábbi főbb megállapításokat tettem:

• Stratégiánk kialakításánál célszerű az Uniós ajánlások mentén kell ha-
ladni

• Be kell vezetni a kötelező, családi életre való nevelést a fiataloknál.
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• Törvényben kell egyértelműen szabályozni a szülő anyagi és erkölcsi 
felelősségét gyermekei tetteiért.

• Tegyünk meg mindent a generális prevenció hatékonysága érdekében, ha 
szükséges még a speciális prevenció szempontjait hátrább sorolva is

• Vezessük be a közösség előtti kárenyhítést akár az elkövető személyiségi 
jogait ebben az esetben háttérbe szorítva

• Az ISKOLA (alap, középszint és a felsőoktatás is) legyen a bűnmegelőzés 
nevelési és felvilágosítási feladatainak alapvető színtere, oktatási törvény 
szintjén szabályozva, tantervbe építve, önálló, teljes értékű tantárgyként 
is, amiből még érettségizni is lehet. 

• Komplex társadalmi problémáról lévén szó, a mindenkori kormánynak 
feladatai vannak, ezért a fiatalkori bűnözés kezelésére kormányzati szerv 
létrehozása is indokolt lehet, például egy főosztály az igazságügy minisz-
tériumban, vagy egy államtitkárság.
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MUNKAJOG TAGOZAT

BALOGH ÁRON PÉTER
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádas György egyetemi docens

AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYOZÁSA MAGYAROR-
SZÁGON, AVAGY A MAGYAR MUNKAJOG ÚJ PERSPEKTÍVÁI

A XXI. századra a modern munkaerőpiac eltávolodni látszik a munkajogi kó-
dexek által lefektetett, klasszikus munkaviszony formájától. Egyre több mun-
kavégzési forma van, amely rugalmasabb, kevesebb garanciát élvező munka-
végzésre irányuló jogviszonyt kínál a munkaerő igénybe vevőjének. Ezek az 
úgynevezett atipikus foglalkoztatási jogviszonyok, amelynek változatos for-
mái vannak, egy részük munkajogi, más részük munkajogon kívüli szabá-
lyozás alatt.

Az atipikus munkavégzési formák egyik fajtája az alkalmi munka, amelynek 
szabályozása éppen a 2010. évben éli meg reneszánszát hazánkban. Az alkal-
mi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsoló-
dó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (Alk. 
tv.) első évében mindössze 11 000 alkalmi munkavállalói könyvet váltottak ki. 
A téma jelentőségét érzékelteti, hogy a hatályának 13. évében, 2009-ben a ki-
váltott alkalmi munkavállalói könyvek száma meghaladta a másfél milliót, 
a munkaképes lakosság 37 százaléka rendelkezett kiskönyvvel. Rugalmassá-
gát kezdetben a munkaerőpiac élénkítésére, a feketefoglalkoztatás felszámo-
lására valamint a munkáltatókat terhelő adminisztrációs és adóterhek csök-
kentésére használták fel. Amellett, hogy az atipikus foglalkoztatás e formá-
ja rengeteg embernek biztosította a munkavégzés és a megélhetés lehetőségét, 
széles körben történő alkalmazása a hagyományos, teljes munkaidőben, ha-
tározatlan időre szóló munkaszerződés szerinti foglalkoztatás rovására ment.  
A jogviszony természetéből részvédelmet élvező, számos munkajogi garanci-
ában nem részesülő, biztosítottnak nem minősülő munkavállalók kiszolgálta-
tott helyzetbe kerültek. Sőt, ahogy az a gyakorlati alkalmazásából szerzett ta-
pasztalatokból kitűnik, az Alk. tv. szabályozásának utolsó éveiben céljaival el-
lentétesen, inkább a feketemunka leplezésére szolgált, annak szürkítése, legá-
lissá tétele helyett. 

Az alkalmi munkavállalás szabályanyagának átfogó reformjára tett első kí-
sérlet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény volt. 
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Megszüntetésre került az új szabályozásban a kiskönyv, helyébe elektroni-
kus bejelentési kötelezettség, jelenléti ív vezetésének a kötelezettsége, vala-
mint egyfajta blankettaszerződés kitöltésének a létesítése lépett, a közterhek 
mértéke lényegesen megemelkedett. A gyakorlat valamint a parlamenti viták 
kemény kritikájának hatására mindössze négy hónap után, augusztus 1-jén 
új szabályozás lépett életbe az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi 
LXXV. törvénnyel.  

Az atipikus foglalkoztatás, ezen belül az alkalmi munkavégzés magyar mun-
kajogi szabályozás érzékeny területét képezi. A hatályos jogi szabályozás is 
több kifogásolható rendelkezést, nyitott kérdést hagy a jövő munkajogának.  
A dolgozat e kérdéseket kívánja feltárni, és választ adni rá az alkalmi munka-
viszony 14 éves történelmének tükrében.

CSEREPES LUCA JUDIT
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kajtár Edit adjunktus

A MUNKAÜGYI VITÁK ELBÍRÁLÁSÁNAK  
ALTERNATÍV INTÉZMÉNYRENDSZERE

Az alternatív vitarendezési rendszerek (továbbiakban: AVR, alternative-
disputeresolution) alkalmazása mondhatni reneszánszát élik napjainkban. Leg-
általánosabb értelemben az alternatív vitarendezés a hagyományos bírói úttal 
szemben nyújt eltérő megoldási módot. Kutatásaim a legismertebb AVR techni-
kák, így a közvetítés, döntőbíráskodás és egyeztetés munkajog területén történő 
alkalmazására és szabályozására irányult, figyelemmel a nemzetközi tendenci-
ákra és a történeti gyökerekre, valamint kitérve a fent nevezett módszerek újbó-
li megjelenésének vizsgálatára. Vizsgálódásaim során elsősorban a kollektív ér-
dekvita-egyéni jogvita disztinkciót alkalmaztam, tekintettel arra, hogy az előbbi 
esetében már beszélhetünk egy kialakult alternatív rendszerről.

A téma minél mélyebb feltárását széles körű hazai és külföldi szakirodalom-
mal alapoztam meg, kiegészítve gyakorlati tapasztalatokkal, mely során köz-
vetítéseken vettem részt, valamint ügyvédek és gyakorló mediátorok vélemé-
nyét kértem ki. 

Az alternatív módszerek alkalmazása hazánkban alapvető különbségeket 
mutat a példaértékű angolszász gyakorlattal szemben, köszönhetően annak, 
hogy Magyarországon, hasonlóan más közép-kelet európai országhoz, az al-
ternatív vitarendezés az 1990-es évek elején jelent meg újfent, a kollektív ér-
dekviták szabályozásának megjelenésével egyidőben.
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Miután az AVR tecnikákat a magyarországi gyakorlatban legtöbbször sztrájk-
helyzetben illetve sztrájkkal fenyegető helyzetben hívják segítségül, úgy gon-
dolom hogy ily módon, nem a bírói úttal szemben nyújt alternatívát, hanem 
a munkavállalói megmozdulások fent nevezett vállfajával szemben. Az AVR 
technikák hagyományos értelemben vett bírói úttal szembeni alternatíva sze-
repét akkor tudná betölteni, ha az egyéni jogviták terén a rendelkezésre álló 
módszereket jobban kihasználnák.  

A fentiek figyelembevételével, fő hipotézisem szerint – mely elképzeléssel 
egyúttal csatlakoznék ahhoz a nemzetközi tendenciához, mely ugyanilyen és 
hasonló gondolatokat fogalmaz meg - a kollektív érdekviták terén sikerrel al-
kalmazott alternatív technikák az egyéni jogviták terén is hatékonyan alkal-
mazhatóak. Kutatásaim eredményeképpen azonban arra a következtetése ju-
tottam, hogy azokban a jogvitákban sikeres és lehetséges az alternatív mód-
szerek használata, ahol a munkavállalói érdekek nagy súllyal jelennek meg, 
tisztán jogvita jellegű kérdésekben azonban nem. Az alternatív módszerek, 
tagadhatatlan sikereik ellenére hazánkban még kevésbé ismertek, ami véle-
ményem szerint gátolja azt, hogy ezek a technikák eljussanak az egyéni jog-
vitákig. Az alternatív eljárások ismertebbé tétele érdekében és egyben vizsgá-
lódásaim eredményeképpen javaslataim megfogalmazásával zárom fejtegeté-
seimet, egyúttal annak reményében, hogy jelen pályamunka is hozzájárul az 
említett cél eléréséhez.

DAN ADRIENN
PPKE JÁK
Témavezető:Dr. Radnay József professor emeritus – Dr. Hős Nikolett tanársegéd

A MUNKAHARC HATÉKONY ESZKÖZEI. A SZTRÁJK ÉS A KIZÁ-
RÁS HELYE A MAGYAR MUNKAJOG RENDSZERÉBEN, ÖSSZEVET-

VE A  KIZÁRÁS NÉMETORSZÁGI JOGGYAKORLATÁVAL

Sztrájk?! Munkáskizárás?! Míg napjainkban a sztrájk, a nyomásgyakorlás jogi-
lag és társadalmilag is elfogadott eszközének számít, addig az utóbbi fogalom a 
magyar társadalom nagy része előtt ismeretlen. Hogy mi ennek az oka, a kuta-
tó munkám során többek között erre a kérdésre szerettem volna választ kapni.

Dolgozatomban először elhelyeztem e két fent említett jogintézményt a mun-
kajog világában, így ismertettem a kollektív munkajog és a munkaharc fogal-
mának tartalmi elemeit. Ezt követően rövid nemzetközi jogi kitekintésként 
bemutattam a luxemburgi Európai Bíróság, illetve a strasbourgi Európai Em-
beri Jogi Bíróság vonatkozó joggyakorlatát, a kollektív munkajogi jogintézmé-
nyek fejlődése kapcsán. Többek között arra is kitértem a dolgozat ezen részé-
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ben, hogy miként jelenik meg a sztrájk a nemzetközi gyakorlatban és ez mi-
lyen hatással van a mai, hatályos szabályozásra. 

Ezen ismeretek alapján, kezdtem elemezni hazánkban, a gyakorlatban kevés-
bé ismert /és rendkívül vitatott/ munkáskizárás fogalmi elemeit. Kutatásaim 
során számos neves magyar professzor álláspontját vettem össze /Radnay Jó-
zsef, Kiss György, Prugberger Tamás/, melynek hatására felvetődött bennem a 
kérdés vajon más országokban is jogellenes esetleg, nem is ismert ez a munka-
harci eszköz?! Így az általános elemzésen túl lépve, választottam ki Németor-
szágot és kezdtem részletekbe menően kutatni a kizárást, főképp Rudolf Kis-
sel nézetei alapján.

A dolgozat fő koncepcióját a jogszerűség – jogellenesség kérdése adja. Magyar-
országon az 1989. évi VII. törvény a sztrájkról részletesen szabályozza a sztrájk 
jogszerűségének a feltételeit, illetve meghatározza mely esetekben nem nyúl-
hatnak ehhez a munkásküzdelmi eszközhöz a munkavállalók. 

Ilyen szabályozás mellett is elmondhatjuk azonban, hogy ha az ország na-
gyobb részét érintő sztrájk van folyamatban, az mégis megnehezíti a társada-
lom mindennapjait, és ezt mégis jogszerű fellépési formának tekinti a jogalkal-
mazás. Szemben a kizárással, melyet nem is szabályoznak Magyarországon.

Más európai államokban is, köztük Magyarországon és Németországban, arra 
hivatkoznak a szakszervezetek, hogy a védekező kizárás jogszerű elismerése 
kapcsán a munkáltatók gazdasági erőfölénye lényegesen nagyobb lesz, így ki-
vesznek minden, eddig alkalmasnak tartott érdekérvényesítő eszközt a mun-
kavállalók kezéből. Azonban kutatásaim alapján Németországban mégis mű-
ködőképes ez a rendszer, bár ott is akadnak még ellentétes nézetek a gyakor-
lat és az elmélet között.

DORKA DÓRA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádas György egyetemi docens

A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS ALAKULÁSA ÉS PROBLE-
MATIKÁJA A GAZDASÁGI MUNKAJOG VILÁGÁBAN

A dolgozatomban igyekeztem megvilágítani deduktív módon a gazdasági mun-
kajogi csoportos létszámcsökkentés szabályozási sajátosságait és problémáit Ma-
gyarországon, európai államok jogrendjéből vett javaslatokkal kiegészítve. 

A dogmatikai megalapozás érdekében mindenekelőtt a tömeges elbocsátás ha-
zai és európai történetét tekintettem át. Az elméleti szabályok kronológiai vál-
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tozását elsődleges források alkalmazásával a gyakorlaton keresztül láttattam. 
A Magyar Királyi Kúria mérföldkőnek számító ítéleteit és a történeti jogszabá-
lyokat górcső alá véve megállapítottam, hogy hazánkban a „létszámapasztás” 
jogviszony megszüntetési módként először az 1920-as évek közszolgálatában 
volt ismert. A kor emberének ellenszenvét egy 1934-es Minisztertanácsi Jegy-
zőkönyv részletének idézésével érzékeltettem. Ezzel egyet nem értve megíté-
lésem szerint e szabályozás mentén elindultunk a foglalkoztatottak védelem-
be helyezésének rögös útján.

Mintegy fél évszázad múlva az Európai Unióval folytatott tárgyalásoknak kö-
szönhetően először a foglalkoztatási törvény tett kísérletet a létszámcsökken-
tés rendezésére - azonban a részletszabályok lefektetése nélkül -, majd 1997-től 
a Munka Törvénykönyvének immanens részévé vált. A 98/59/EK direktívával 
és a nyugat-európai államok gyakorlatával ellenkezőleg a közszolgálatra is ki-
terjesztették hatályát, azonban a terjedelmi korlátok miatt csak röviden tértem 
ki ennek ismertérésére.

A következőkben az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát alapul véve a tö-
meges elbocsátás kapcsán felmerülő – pl.: „nem a munkavállalók személyében 
rejlő ok”, munkáltatói kötelezettség interpretálási – problémáit ismertettem. 

Egy korlátolt felelősségű társaság 2009-ben megvalósult leépítési eljárásán ke-
resztül reprezentáltam a törvényi rendelkezéseket és a benne meghúzódó hi-
bákat. Kimutattam, hogy a szabályozást a munkavállalók védelmének célki-
tűzése oly módon hatotta át, hogy egy viszonylag sikeresnek mondható ga-
ranciális rendszert indukált. A teljes siker hiányát abban láttam, hogy a mun-
káltatók - nagyvállalkozások - sokszor igyekeznek kijátszani a leépítés alkal-
mazását, vagy – kisvállalkozások - épp a szigorú jogszabályi követelmények 
miatt nem folytatják le az eljárást. További problémákra hívtam fel a figyel-
met a jogszabályi hiányosságok kapcsán, így pl.: a dolgozatomban ismerte-
tett munkajogászokkal egyetértve a direktíva második alternatíváját hiányol-
tam, amire válaszként a holland vagy spanyol jog megoldásának meghono-
sítását javasoltam. További kritikai észrevételeket fogalmaztam meg, pl.: a 
szociális terv expressis verbis hiánya, a munkavállalókat hátrányosan érintő 
Bárgarancia-Alapból történő közvetlen igénylés lehetetlensége, vagy a mun-
kavállalói újraalkalmazás ismeretlensége vonatkozásában. de lege ferenda ja-
vaslataimmal a tömeges elbocsátás elkerüléséhez illetve következményei eny-
hítéséhez kívántam utat mutatni a jogalkotó számára. A munkajogon – pl.: né-
met mintára rövidített munkaidő, outplacement – és a szociális jogon – pl.: tá-
mogatás – keresztül javasoltam eszközöket.

Konklúzióként vontam le, hogy elengedhetetlenül szükséges volna megrefor-
málni a szabályozást az enyhítés és szigorítás megfelelő ötvözésében.
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GERGELY KATALIN
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Kun Attila egyetemi docens

A KOLLEKTÍV ALKU NEMZETKÖZI MEGJELENÉSE –  
AZ „IFA-JELENSÉG”

dolgozatom témája a transznacionális kollektív alku kibontakozása, és en-
nek megvalósulásának egy lehetséges, újszerű munkajogi eszköze, az ún. 
International Framework Agreement (Nemzetközi Keretmegállapodás, továb-
biakban: IFA) vizsgálata. Az IFA egy globális munkaügyi keretmegállapodás, 
egy transznacionális vállalat és egy vagy több szektorális szakszervezeti vi-
lágszövetség között.

A téma hazai feldolgozatlansága, és ezzel szemben annak fontossága és aktu-
alitása adta az inspirációt számomra, hogy behatóan foglalkozzak a nemzet-
közi kollektív alku e lehetséges új irányvonalával.

Az utóbbi évtized folyamatai maga után vonták a munkavállalói jogok védel-
mének egyenlőtlenségét az egyes nagyvállalatok tekintetében. A „munkálta-
tás” és a munkaügyi kapcsolatok „globalizálódása” indukálta az egyébként 
jellegzetesen nemzeti hagyományokkal rendelkező kollektív alku országha-
tárokon átívelő megjelenésének szükségét. Arra teszek kísérletet, hogy bebi-
zonyítsam, e jelenség egyik eszköze − megfelelő szabályozás mellett − az IFA 
lehet. Központi kérdéskör az IFA elhatárolása az önkéntes, egyoldalú vállalati 
kötelezettségvállalásoktól (ld. magatartási kódexek, CSR, azaz vállalati társa-
dalmi felelősségi-politikák), majd jogi minőségének megállapítása, illetve el-
helyezése a jogrendszerben. 

A kontextus vázolása után (globalizáció, multinacionális vállalatok szerepe), 
a soron következő fejezetekben megvizsgáltam az aláíró feleket, a felek szere-
pét, motivációit a megállapodás megkötésében, majd megállapítottam együtt-
működésük fontosságát a transznacionális munkaügyi kapcsolatok terüle-
tén. Ezt követően tényszerű adatok alapján elemeztem az IFA-jelenséget. En-
nek tükrében általános tendenciakánt írható le egyre jelentősebb szerepük és 
számszerű növekedésük. Ezek után az IFA-k tartalmi áttekintését végeztem 
el, mely során példákkal illusztráltam az egyes ILO egyezményeket, ajánláso-
kat, mint az előforduló „konszenzusos” kötelezettségvállalások alapjait. Egy feje-
zet erejéig kitértem a végrehajtás eszközeire és ennek hatására (külön kiemel-
ve a beszállítói hálózatok szabályozási problematikáját).  Mindezek közben 
megvizsgáltam az alanyok, majd pedig az IFA tekintetében lehetséges szabá-
lyozási kihívásokat. A továbbiakban egy fejezetet szántam a téma szempontjá-
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ból kiemelten fontos nemzetközi szervezetek (ILO, EU) hivatalos álláspontjai-
nak ismertetésére, végül a jelenség jövőbeni lehetséges szabályozására tértem 
ki. A levont következtetések közül kiemelem az IFA sikeres elhatárolását a jogi 
minőséget el nem érő egyoldalú kötelezettségvállalásoktól, illetve a megfele-
lő  szabályozás szükségességét, annak érdekében, hogy nemzetközi szinten 
egységesen egyfajta sajátos kollektív megállapodásként alkalmazható legyen. 
Meglátásom szerint egy nemzetközi szintű opcionális keretegyezmény meg-
felelő megoldás lenne a „szabályozási űr” betöltésére, mely maga után vonná 
egy nemzetközi magánjogi szabályozás szükségességét, illetve egy vitarende-
ző fórum létrehozását.

Munkám során számos konkrét IFA elemzésére tértem ki. A forrásul szolgá-
ló anyagok nagy arányban nemzetközi szervezetektől (ILO, EU), a nemzetkö-
zi szakirodalomból származnak, illetve angol nyelvűek.

KARÁTH BARBARA ZSUZSANNA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Hajdú József egyetemi tanár – Dr. Hegedűs Bulcsú megbízott előadó

A MUNKAVÁLLALÓI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A 
„WHISTLEBLOWING PROTECTION” ELJÁRÁSOK SORÁN

A belső visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása a vállalaton belüli sza-
bálytalanságok, jogszabálysértések feltárását szolgálja. A whistleblowing a 
2000-es évek elején került a figyelem középpontjába a sorozatosan kirobbanó 
vállalati botrányok következtében. Erre válaszul az Amerikai Egyesült Álla-
mokban elfogadtak egy törvényt, melynek a rendelkezései hatással vannak a 
magyarországi jogalkotásra is. 

A whistleblowing eljárás alkalmával az informátorok egy speciális csatornán 
keresztül tehetik meg bejelentéseiket, melyeket az erre a célra kijelölt szervek 
kivizsgálnak. 

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy múltra tekint vissza e jogintézmény, 
hazánkban pedig manapság kezd egyre fontosabbá válni a jogszabályi háttér 
kidolgozása. 

A pályamunka segítségével szeretném bemutatni a whistleblowing jogintéz-
ményét, kialakulásának történeti előzményeit, alkalmazásának előnyeit, hát-
rányait, indokoltságát, valamint a hazai jogalkotás eddig elért eredményeit. 

A jelentéstételi rendszerek bevezetése és alkalmazása számos problémát vet fel, 
melyekre a dolgozatban igyekeztem kitérni, rávilágítva a sarkalatos pontokra. 
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A vizsgált országokban az informátorok munkajogi védelme áll a jogalko-
tás középpontjában. Miután a bejelentők az esetek többségében munkaválla-
lói pozícióban helyezkednek el, s ezáltal kiszolgáltatottak, gyakran esnek ál-
dozatul a munkáltatói megtorlásnak, a jelentésük megtétele miatt. Megfelelő 
garanciális szabályok megalkotásával kiküszöbölhetők ezek a problémák, s a 
rendszer talán hatékonyabbá tehető. 

A jogintézményt vizsgálva láthatjuk, hogy összetett, több területen átívelő 
problémával állunk szemben, s ezen belül jelentős munkajogi kérdések vár-
nak megoldásra. Az általam végzett kutatások során főként a munkavállalók 
védelmére helyeztem a hangsúlyt, azonban a versenyjogi, társasági jogi, bün-
tetőjogi, valamint adatvédelmi aspektusok sem elhanyagolhatók. 

A dolgozat megírásának célja, hogy a whislteblowing minél szélesebb körben 
ismertté váljon, s a felvetődő kérdések megválaszolásra kerüljenek, hisz jelen-
leg a szabályozás gyerekcipőben jár. Az általam boncolgatott témák további 
kérdéseket vetnek fel, melyeket érdemes továbbgondolni.

KOLONGYA DÓRA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kovács Erika tudományos munkatárs

A SZTRÁJKHOZ VALÓ JOG MAGYAR SZABÁLYOZÁSÁNAK  
DILEMMÁI ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI KITEKINTÉSSEL

Hazánkban már 1989 óta szabályozott jogintézmény a sztrájk. Mivel sok eset-
ben feltűnik a munkáltató és a munkavállaló közti konfliktusok során, így 
elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk vele életünk során. dolgozatom célja, 
hogy feltárjam ennek a jogintézménynek a kritikus pontjait és a külföldi jog-
rendszerekben található gyakorlattal összehasonlítsam.

Egy rövid bevezető után, melyben ismertetem a sztrájk fogalmát és annak fa-
jait, rátérek a jogi szabályozás kérdésére. A nemzetközi egyezmények, a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya és az 1989. évi VII. törvény tartalmaz szabályo-
kat a sztrájkkal kapcsolatban.

A sztrájk jogi megítélése kétféle lehet; jogszerű vagy jogellenes. A törvény csak 
a jogellenes sztrájk eseteit sorolja fel, ezért a jogszerű sztrájk kritériumait csak 
a jogirodalomból lehet megismerni. Ezek a megengedett cél, a sztrájk előkészí-
tésére vonatkozó feltételek betartása, a felek magatartása a munkabeszünte-
tés alatt és a résztvevők körére vonatkozó szabályok megtartása. Sztrájktörvé-
nyünk taxatíve felsorolja, hogy mikor minősül a sztrájk jogellenesnek. Dolgoza-
tomban a még elégséges szolgáltatás kérdésének körbejárása során kitérek arra, 
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hogy a törvény általi megszorítás nem a legjobb megoldás. A hazai szabályozás 
legkritikusabb pontja ugyanis a még elégséges szolgáltatás. Bár a törvény ki-
mondja, hogy a feleknek az egyeztetés során meg kell állapodniuk a mértéké-
ben, de szankciót már nem szab arra az esetre, ha ez nem történik meg. Vélemé-
nyem szerint mindaddig, amíg a jogalkotó nem rendezi ezt a kérdést, azaz nem 
írja elő a feleknek, hogy például a kollektív szerződés keretében meghatározzák 
a még elégséges szolgáltatás mértékét, addig ez a kérdés rendezetlen marad, és 
minden egyes sztrájkfenyegetettségi helyzetben tovább mélyíti a konfliktust.

A másik fontos, reformra szoruló rész a közszférában dolgozók sztrájkhoz 
való joga, vagyis hazánk esetében annak teljes tilalmának kérdése. A rend-
védelmi dolgozók esetében a nemzetközi gyakorlathoz igazodva ideje lenne 
feloldani a teljes tilalmat, és azt egy korlátozott sztrájkhoz való jognak kelle-
ne felváltania.

Érintem még a jogellenes sztrájk következményeit, mely során elemzem, hogy 
bár meg kell büntetni a jogellenes sztrájkban résztvevőket, de a büntetés mér-
téke nem tisztázott. Figyelnie kell a munkáltatónak, hogy annak ne legyen 
„bosszú jellege”.

dolgozatom második nagy egységében a külföldi államok sztrájkgyakorlatát 
veszem sorra, és kiemelem az angol, osztrák, francia, lengyel, német és olasz 
megoldások esszenciáját. A különböző szabályozásokat áttekintve felmerül a 
kérdés, hogy mennyire lenne kivitelezhető a sztrájk szabályozása nemzetkö-
zi vagy Európai Uniós szinten. Minden ország gyakorlatában vannak jó és ke-
vésbé jó megoldások, és talán ha mindenhonnan „átvennénk a jót” és mind-
ezt ötvöznénk, születhetne egy olyan nemzetközi szinten érvényesülő sztrájk-
törvény, amely minden ország számára megfelelő. De kérdés, hogy ezt a meg-
oldást mennyire tudná magáévá tenni minden egyes tagállam, és a másik fon-
tos dolog; egyáltalán szükség van-e erre?

KÓRÓDI SZILVIA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Jakab Nóra tanársegéd

A SZTRÁJKJOG MEGÍTÉLÉSE

dolgozatom témájaként a sztrájkjogot választottam. Kutatásom célja a magyar 
sztrájkjog bemutatására irányul, összehasonlítva külföldi jogrendszerek sza-
bályozásával, rámutatva az esetleges hiányosságokra.

A TdK dolgozatomban bemutatom a sztrájk kialakulását, típusait valamint a 
fogalom tisztázását, a magyar sztrájktörvény 1989.évi VII. törvény és nemzet-
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közi szervezetek (ILO, Európai Szociális Charta) által kiadott ajánlások elem-
zésén keresztül.

A sztrájk szervezését, folyamatát, feltételeit, a szakszervezetek, és a kollektív 
szerződések szerepét valamint, hogy mikor válik jogellenessé a sztrájk.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése a sztrájkban való részvétel miatt, 
és a munkabérre való jogosultság eltérően alakul az egyes országokban, me-
lyet konkrét jogeseteken a bírói gyakorlat alapulvételével kívánok bemutatni.

A sztrájkhoz szorosan kapcsolódik a munkáskizárás (lock out) amely a mun-
káltatók eszköze, ennek jogszabályi feltételeire és nemzetközi szabályozottsá-
gára is kitérek.

Dolgozatomban a magyarországi „jelentősebb” sztrájkokat, mint a BKV, MÁV 
sztrájk, különösen az elégséges szolgáltatás problémakörére kitérve, is részle-
tesen bemutatom konkrét bírói precedenseken keresztül.

dolgozatomban három nagy témakört vizsgáltam, hogy a jelenleg hatályos 
1989.évi    VII. törvény a sztrájkról, nem megfelelő, a sztrájknak nincs általáno-
san elfogadott  fogalma, a harmadik állításom pedig, hogy az elégséges szol-
gáltatás mértékének nincs  megfelelő szabályozása Magyarországon.

Következtetésképpen megállapítható, hogy számos országgal ellentétben Ma-
gyarországon Alkotmányba foglalt alapjog a sztrájkjog, mégis a szabályo-
zás egységesebbé tételére volna szükség. Valamint megállapíthatjuk, hogy a 
sztrájk fejlődésének tendenciái is változóak, egyrészt háttérbe szorul a szak-
szervezetiség, másrészt a sztrájk célja is átértelmeződik, előtérbe kerülnek a 
polgári jogok és a környezet védelme.

MARCALI MÁRK
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Göndör Éva adjunktus

AZ ALKALMI FOGLALKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Az európai munkaerőhelyzet egyik legfontosabb jelensége napjainkban a fog-
lalkoztatási viszonyok erőteljes változása. A 70-es évekig a jellemző foglal-
koztatás a határozatlan időtartamra szóló, meghatározott napi munkarendű, 
meghatározott jövedelmű alkalmazás volt.

Mára azonban kialakultak, olyan az általánostól eltérő szabályanyagok, me-
lyek önmagukban, a hagyományos munkavégzéstől eltérően, elkezdtek egy-
ségessé válni. Ezzel lassanként kialakult az atipikus foglalkoztatás kategóri-
ája Európa szerte. 
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Jelen tanulmányban, az egyik ilyen, atipikus munkavégzés fogalma alá tar-
tozó, mára önálló kategóriaként értékelhető foglalkoztatási forma elemzésé-
re vállalkozom.

Az alkalmi munka az időszakos foglalkoztatási formák egyike.

Célom, hogy átfogó képet mutassak az intézményről, kialakulásától, a törvé-
nyi szabályozás megjelenésétől, egészen napjainkig.

Három nagy témakörön keresztül kívánom elemezni az alkalmi munka in-
tézményét -

„az alkalmi munkavállalás kezdetei”, „az alkalmi munkavállalói könyv idő-
szaka”, valamint „az egyszerűsített foglalkoztatás intézménye”.

Ez a felosztás tükrözi véleményem szerint a legmegfelelőbben e foglalkozta-
tási módhoz való hozzáállását a jogalkotónak, s a társadalomnak. Természe-
tesen ezek között is meghúzódik több azonos célú törekvés, de a szabályo-
zás alapvető eltérései determinálják a jogintézmény lehetőségeit az adott kor-
szakban. 

Összegezve a tapasztalatokat kijelenthetjük, hogy a törekvés megvan a jogin-
tézmény jobbá tételére. A rendszerváltást követően, viszonylag sok időre volt 
szüksége a jogalkotásnak, hogy a felmerülő gondokat orvosolja, s létrehozzon 
egy az alkalmi munkát szabályozó jogforrást. 

Természetes, hogy az első „próbálkozás” még sok hibát, tartalmazott, s korán 
szükségessé vált a módosítása. Lényeges és fontos előrelépésként lehet érté-
kelni a 2009-es évi újragondolását az egész intézménynek. Egyrészt, mert pró-
bál élni az új, technikai fejlődés által nyújtott lehetőségekkel, másrészt, mert 
integrálja ezt a fajta alkalmi foglalkoztatást a munkaügyi szabályozás alá.

Ennek az egy atipikus munkaviszony-fajtának az elemzéséből is következtet-
hetünk arra, hogy az atipikus munkaszerződések egyre erőteljesebben háttér-
be szorítják a hagyományos alkalmazotti berendezkedést.

Nagy bátorság kéne azonban, hogy meg merjük jósolni az intézmény fejlődé-
sének távlatait, de véleményem szerint annyi elmondható, hogy - ha nem is tö-
kéletesen – a szabályozás egy jó, fenntartható irányba változik.
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PÁTER SEBESTYÉN
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Tóth Hilda adjunktus

A NÉMET ÜZEMI TANÁCSI JOGOSÍTVÁNYOK RENDSZERE 
AZ ÜZEMI ALKOTMÁNYTÖRVÉNY – BETRVG – TÜKRÉBEN

Jelen tanulmány a német kollektív munkajog egy jelentős, jól körülhatárol-
ható területével, nevezetesen az üzemi alkotmányjoggal kíván tüzetesebben 
foglalkozni. Témaválasztásom oka egyfelől a munkajog iránti érdeklődésem-
ben, másrészt abban keresendő, hogy egy szemesztert annak a németországi 
városnak (Trier) egyetemén töltöttem el, ahol a nemzetközi munkajogi intézet 
(IAAEG) is székel. Ezt az előnyt kihasználva kezdtem kutatómunkába az in-
tézet könyvtárában, melyben Európa munkajogának szinte teljes szakirodal-
ma fellelhető.

Kutatásom fő célja volt, hogy betekintést nyerjek abba a mérhetetlenül kifino-
mult és szerteágazó kollektív munkajogi rendszerbe, mellyel a német mun-
ka világa büszkélkedhet, és ami példaként szolgált, illetve szolgálhat több 
ország számára is. dolgozatom tartalmát az üzemi alkotmányjog által, üze-
mi tanácsoknak biztosított jogosítványok rendszere határozza meg. Az 1952-
ben megalkotott és 2001-ben megreformált német üzemi alkotmánytörvény 
(Betriebsverfasungsgesetz-BetrVG) jogosítványok olyan széles, és összetett 
skálájával ruházza fel az üzemi tanácsokat, amelyek birtokában minden két-
séget kizáróan sikeresen láthatják és látják is el feladatukat, nevezetesen egy 
adott üzem alkalmazottai érdekeinek tényleges védelmét. A törvény által ga-
rantált két leghatásosabb fegyvernek a tanács kezében az együttműködési 
(Mitwirkungen) és együttdöntési (Mitbestimmungen) jogosítványok tekint-
hetőek. Ezen két jogosítvány mélysége, erőssége alapján osztályozhatjuk is az 
Európában található üzemi tanácsi rendszereket, melyet dolgozatomban szin-
tén megtettem. Az üzemi alkotmánytörvény alapján megpróbáltam szemlé-
letesen, picit sematikusan bemutatni ezen jogosítványok jelentését, valamint 
egymáshoz viszonyított helyzetüket és példákkal szemléltetni tényleges tar-
talmukat. Tdk munkám elején kitértem a kollektív munkajog megszületését 
kiváltó jelenségekre, továbbá a német munkajog szereplőinek, jogforrási rend-
szerének bemutatására, valamint az üzemi alkotmányjog történeti fejlődésé-
nek bemutatására.

Dolgozatom megírásához magyar és az intézetben fellelhető angol és német 
nyelvű szakirodalmat használtam fel, valamint több esetben magára az üze-
mi alkotmánytörvény (BetrVG) szövegére támaszkodtam. 
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Kutatómunkám befejeztével arra a következtetésre jutottam, hogy Németor-
szágban a vártnak megfelelően nagyon precíz, részleteket is érintő, de mégis 
jól alkalmazható kollektív munkajogi normák segítik a munkavállalók érde-
keinek védelmét, valamint munkavállalók és munkáltatók közötti párbeszéd 
megvalósulását. Témaválasztásomat utólag sem bántam meg.
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NEMZETKÖZI JOG TAGOZAT

CSÁNYI NIKOLETT
PPKE JÁK
Témavezető: Dr.Ádány Tamás Vince adjunktus

AZ ELNÖKNEK GYILKOLNIA NEM KELL FÉLNIE JÓ LESZ

Adott egy több mint 20 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmény, egy hármas 
emberölésben való részvétel. Ez a felszínre kerülését követő napokban már 
csak, mint gyanú kerül bele a hírekbe. Napvilágot látott olyan értesülés is, 
mely szerint az elkövető nem is volt jelen a gyilkosság elkövetésekor.

Már ennyi elég ahhoz, hogy megragadja az emberek érdeklődését, ami csak fo-
kozódik, ha kiderül, hogy ez az illető mindenki által ismert, akinek a személyi-
sége megosztja a közvéleményt. Mindezen felül jelenleg is államfő, egy a nyu-
gati berendezkedéstől, illetve szabályzástól teljesen eltérő államban, Iránban.

A hír, amire az egész dolgozat alapja, a következő: A beszélgetés közben benyomult 
a lakásba a kéttagú kivégző osztag, és némi dulakodás után agyonlőtte a három kurdot. A 
kommandó harmadik tagja, Ahmadinejad, a kapualjban várakozott, hogy megakadályoz-
za a kurdok esetleges szökését. A gyilkos pisztolyokat is ő szerezte be előzőleg.

A dolgozatban ennek az érdekes, és lezáratlan esetnek a „lefolytatására” kerül 
sor elméleti szinten, az indubio pro reoelvet szem előtt tartva a számos bizony-
talan, illetve ismeretlen tény miatt.

Az elképzelhető vád megállapítását követően számos kérdés vár még válaszra. 
Melyik állam, hogyan minősíti a cselekményt? Ennek elsősorban az iszlám jog 
szempontjából van jelentősége. Melyik bíróság előtt történjen a felelősségre vonás? 
Egyáltalán lehetséges-e? Mit jelent az államfői mentesség? Lehet-e rá a jelen hely-
zetben hivatkozni, vagy irreleváns? Mely nemzetközi büntetőjogi elvekre hivat-
kozhatnak az érintett felek? Hogyan értelmezik az elveket, és az érvényre jutá-
suk milyen mértékben és mi módon változott a megalkotásuk óta? Hogyan lehet-
séges két állam együttműködése egy büntető jogi ügyben? Mi az a kiadatás? Mi-
lyen korlátai vannak? Milyen szerepet tölt be a kettős büntetendőség napjainkban?

A dolgozat az eset bemutatása és feldolgozása mellett bemutatja a kapcsolódó 
jogintézményeket, érvényesülésüket a gyakorlatban, illetve a kritikusnak tar-
tott pontokkal kapcsolatban megoldási javaslatokat nyújt.

A pályamű elolvasását követően mindenki eldöntheti, hogy az osztrák hatósá-
goknak jogosak- e az igényeik, vagy sem.
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FEKETE FERENC
BCE KIK
Témavezető: Dr. Halász Iván főiskolai docens

AZ UNOSOM HATÁSA A NEMZETKÖZI BÉKEFENNTARTÁSRA 
(1992 ÉS 1996 KÖZÖTT)

Az UNOSOM egyike volt az első új típusú ENSZ békefenntartó misszióknak, 
amelyek már fegyveres erő bevetésével is óvhatták a béketeremtés és állam-
építés folyamatát Szomáliában és szerte a világon. A dolgozatomban – a törté-
nelmi és a társadalmi háttér rövid bemutatása után - az 1992-1996-os időinter-
vallumban vizsgálom meg ENSZ BT határozatokon és tudományos publikáci-
ókon keresztül az „új intervencionizmus” és a két szomáliai béketeremtő- és 
államépítő misszió főbb eseményeit. Vizsgálom ezen kívül a főtitkár és „ba-
rátai” együttműködésének eredményeit és ezek hatását a főtitkári hivatal fel-
adatkörére és politikai súlyára, valamint a missziókat segítő vagy éppen gát-
ló helyi tradicionális társadalmi struktúra bemutatásával kívánom jelezni azt 
a feszült légkört, amiben az ENSZ-nek helyt kellett (volna) állnia. A civil és 
a katonai együttműködés eredményeit és állomásait (UNOSOM és UNITAF) 
nagyvonalakban bemutatva leírom, hogy milyen problémákat okozott kez-
detben az új típusú katonai vezetés (idegen állam parancsnoka vezette a nem-
zetközi erőket) és a végkövetkeztetésekben leírom, hogy miért definiálhatóak 
nehezen a „siker” követelményei és milyen új módszereket és intézményeket 
szült ez a két sikertelen misszió. Szó esik még az ún. „CNN-faktor” vélemény-
formáló erejéről és a konkrét esetben játszott végzetes következményéről.

KARDOS ANDRÁS
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Raisz Anikó tanársegéd

A CETEK HELYZETE  
A NEMZETKÖZI ÁLLATVÉDELEM TERÜLETÉN

dolgozatom témája a nemzetközi környezetvédelmen belül az állatvédelem, 
ezen belül is elsősorban a cetek védelme. A munkámat alapvetően három 
nagy részre osztottam: a nemzetközi környezetvédelem fejlődésének és jel-
lemzőinek, valamint a Nemzetközi Bíróság környezetvédelmi ügyekkel kap-
csolatos gyakorlatának bemutatása után a második részben áttértem az álla-
tok védelmére, majd pedig a cetek védelmére, a dolgozatba beleszőve a bálna-
vadászattal kapcsolatos problémákat és aggályokat. 
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A téma kifejtéséhez inspirációt – a környezetvédelem kiemelkedő fontossága 
mellett – egy, a dolgozat megírásának és értékelésének idején is folyamatban 
lévő ügy nyújtott, melyben Ausztrália és Japán a szemben álló felek, és amely-
ben Ausztrália a Japán által folytatott bálnavadászat kapcsán élt panasszal a 
Nemzetközi Bíróságnál.

A kutatás célja egyértelműen az volt, hogy kiemeljem a nemzetközi környe-
zetvédelem szerepét és fejlődését egy olyan időszakban, amikor a különböző 
környezeti tragédiák megsokasodtak, és a klímaváltozás veszélye is egyre fe-
nyegetőbb az emberiségre nézve. Emellett be kívánom mutatni a Nemzetkö-
zi Bíróság gyakorlatát a környezetvédelmi ügyek kapcsán, hiszen az általam 
részletesen kifejtett ausztrál-japán jogvitában e szervnek kiemelkedő szerepe 
lesz, és véleményem szerint az is el fog dőlni, hogy a Nemzetközi Bíróság al-
kalmas-e környezetvédelmi viták elbírálására, avagy egy önálló nemzetközi 
környezetvédelmi igazságszolgáltatási szervet kellene létrehozni.

A dolgozatban felvázolom elképzeléseimet a szóban forgó jogvita kimenetel-
ét illetően, illetve felsorolom érveimet egy önálló nemzetközi környezetvédel-
mi bíróság, valamint ennek munkáját segítő önálló szakértői testület felállítá-
sa mellett. 

A téma kifejtése számos angol nyelvű könyv és tanulmány elolvasását igé-
nyelte, valamint internetről származó cikkeket is igénybe vettem, hiszen 
maga a cetekhez kapcsolódó ügy még új keletű, döntés is csak később várha-
tó az eset kapcsán.

Egy új keletű jogvita kapcsán szerettem volna bemutatni a nemzetközi kör-
nyezetvédelem egyes kérdéseit, valamint nem szabad elfelejtkezni arról sem, 
hogy ezek az állatok ugyanúgy az ökoszisztéma részét képezik, mint maga az 
ember, és az ökoszisztéma egyensúlyának megbomlása az emberi élet végét 
is jelentheti a Földön.

KÖLES MÁRK RICHÁRD
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Mihajlov Dobromir egyetemi docens

AZ „EMBERISÉG KÖZÖS ÖRÖKSÉGÉNEK” MEGJELENÍTÉSE  
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKBEN

Ebben a tanulmányban a nemzetközi közjog egy sajátos képződményét vet-
tem elemzés s alá, az emberiség közös öröksége nevet viselő jogi rezsimet. 
Megelőző kutatásami a globális kihívások kezeléséről szóltak, és így bukkan-
tam az emberiség közös öröksége szabályozási modellre, melyre, mint a nem-
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zetközi jognak a globális kihívásokra adandó válaszainak egyikére tekintek. 
Először egy fogalomalkotási metódusban az emberiség közös öröksége fogal-
mát tisztázom, hogy egy stabil kiindulópontot adjak a későbbi elemzésnek. 
Ezután a hipotetikus fogalom megjelenítését vizsgálom három nemzetközi 
szerződésben, ezek: Antarktisz Szerződés, (Washington, 1959. december 1.) 
ENSZ Tengerjogi Egyezmény (MontagoBey, 1982. december 10.) Hold Egyez-
mény [Egyezmény az államok tevékenységéről a Holdon és más égitesteken] 
(New York, 1979. december 5.). 

A részletes témakifejtés a szerződések elemzését jelenti, melynek során a szer-
ződések létrejöttének folyamatait, a megalkotásuk mögötti politikai szándé-
kok rendszerét is vizsgálom, azok gazdasági vetületeivel együtt. A szerző-
dések bemutatása során az alábbi jogilag releváns szempontokat vettem ala-
pul: Célok, Részes felek, (tagság típusai, nyílt végű, ill. zárt végű-e a szerző-
dés), Hatály (időbeni, területi, tárgyi), Fenntartások, Vitarendezés, Módosítás, 
Megszűnés, Kilépés. 

Az összefoglalásban levonom azokat a következtetéseket, amelyek a szerző-
dések egymással történő összehasonlítása során feltárultak, így leginkább 
azt, hogy az emberiség közös öröksége, mint a nemzetközi jog egyik sajátos 
képződménye, a mai napig nem valósult meg vegytiszta formájában egyetlen 
szerződésben sem, sőt, felmerül annak kimondhatósága is, hogy a nemzetkö-
zi jog ma létező keretein belül valószínűleg nem is fog. Ugyanis számos vo-
natkozásban súlyos ellentét feszül a szuverén államok és az emberiség érde-
kei között, de az emberiség érdekképviselete a nemzetközi jog szintjén nem 
valósulhat meg az államok közreműködése nélkül, így eleve nem lehetséges 
az állami közrehatást kizárni e folyamatból. Ennek viszont mindig az lesz a 
következménye, hogy az államok felpuhítják az eredeti szándékokat, és végső 
soron saját szájuk íze szerint valósítják meg, az egyébként minden ember szá-
mára életbe vágóan fontos kérdéseket feszegető szabályozást. Ezért némileg 
ironikusan a szerződések elemzése kapcsán arra jutottam, hogy azok a szu-
verén államok közös örökségét kodifikálták tartalmilag, semmint az emberi-
ség közös örökségét.

A záró gondolatokban amellett érvelek, hogy az emberiség közös örökségét 
más – erőseb – jogforrásból is érdemes összefüggésbe hozni – az emberi jo-
gokkal, mint iuscogenssel -, mert akkor a kötelezettség, hogy megoldást ke-
ressenek és találjanak a globális kihívásokra, valamivel erőteljesebben hárul 
az államokra.
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MÉSZÁROS JÁNOS
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Szondi Ildikó egyetemi docens

A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG  
DEMOGRÁFIAI ÉS JOGI HELYZETE

A két világháborút lezáró politikai döntések és a magyarság jobb élet iránti re-
ménye következtében Magyarország és a magyar nemzet határai nem esnek 
egybe.  Napjainkban 4 millió főre becsülhető a határainkon kívül élő magyar 
származásúak száma. Közülük több, mint 2 millióan élnek a Kárpát-medencé-
ben, akik őrzik a magyar nyelvet (95%-uk beszéli) és hagyományaikat, míg az 
amerikai magyaroknak csupán 10%-a beszéli a nyelvet.

Tanulmányom célja bemutatni a határon túli magyarság társadalmi és de-
mográfiai helyzetét az alábbi témaköröket vizsgálva: magyarok száma a hatá-
rainkon kívül, nemzetközi jogi helyzetük, a szomszédos országok kisebbségi 
és nyelvpolitikája általánosságban, a négy nagy magyar kisebbségi közösség 
története és jogai az általuk lakott államban, valamint az amerikai magyar-
ság jellemzése.

Különösen fontosnak tartom a jövőbeni népesedési folyamatok feltárását, mi-
vel a magyarok által lakott országok magyarságpolitikáját elsősorban az adott 
kisebbségnek a többséghez viszonyított lélekszáma határozza meg. Ahhoz, 
hogy egy kisebbségi közösség a nyelvét és kultúráját megtarthassa, szükség 
van magyar nyelvű oktatásra, közigazgatásra és médiára. Az utóbbi igényeket 
kielégítő intézményrendszer fenntarthatósága a kisebbség számával együtt 
csökken, és ez a két folyamat egymást erősíti.

Vizsgálatom tárgya továbbá a kisebbségben élő magyar közösségek jogi hely-
zete, különös tekintettel a számukra jogokat biztosító nemzetközi megálla-
podásokra, valamint azoknak a szomszédos államok általi betartására. Bár a 
főbb emberi- és kisebbségi jogokat biztosító nemzetközi jogi egyezményeket a 
jelentősebb számú magyar kisebbségek által lakott államok aláírták, mégsem 
biztosítottak teljes mértékben a magyar közösségek jogai, sőt, van ahol kifeje-
zetten meg vannak sértve: Szlovákiában a hivatalos érintkezések többségében 
nem lehet magyar nyelvet használni a jelenleg hatályos nyelvtörvény alapján.

A hiányosságok és ütközések pótlását, valamint kiküszöbölését Magyaror-
szágnak és a nemzetközi szervezeteknek kell sürgetnie és ösztönöznie, mely 
azonban nem lehetséges a jelenlegi helyzet átlátható ismerete nélkül, melyet 
tanulmányom is célul tűzött ki. Megoldásként a nagyobb fokú autonómiát és 
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a kollektív jogok biztosítását javaslom a magyar kisebbségi jogok érvényesí-
tésére és az általuk lakott ország társadalmának többségével való ellentétek 
csökkentésére.

PETŐ ALEXANDRA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Szemesi Sándor adjunktus

A RUANDAI NÉPIRTÁS NEMZETKÖZI JOGI MEGÍTÉLÉSE

A XX. század végén, egy kis afrikai országban száz nap alatt lemészárolták 
a lakosság tíz százalékát anélkül, hogy bárki megpróbálta volna megakadá-
lyozni. Miért? Pusztán azért, mert a beavatkozás költséges. david Rawson 
amerikai nagykövet azt nyilatkozta, hogy egy felelős kormány nem dobálóz-
hat minden bizonyíték nélkül olyan szavakkal, mint genocídium, ehelyett há-
borús bűncselekménynek nevezte az 1994-es eseményeket, igazolva ezzel a be 
nem avatkozást. Hiszen a nem nemzetközi fegyveres összeütközések esetére 
a genfi egyezmények közös 3. cikkének alkalmazására kötelesek az államok, 
amely csupán alapvető humanitárius intézkedéseket ír elő kötelezettségként. 
A bizonyíték hiányára való hivatkozást dönti meg annak ténye, hogy a tutsi-
hutu ellentét korántsem egy kizárólag belső eredetű, röviddel az 1994-es ese-
ményeket megelőzően felmerült ellentéten alapszik, hiszen a népirtás előzmé-
nyei egészen a gyarmati korra visszavezethetőek. Az 1962-ben létrehozott al-
kotmány például kötelezővé tette a személyi igazolványokban a népcsoport-
hoz való tartozás feltüntetését. A népirtást megelőző időszakban 500 000 bo-
zótvágó kést importáltak Ruandába és rejtettek el hivatalokban. Létrehoz-
tak számos tutsi-ellenes propagandaszervezetet, két erőszakszervezetet, az 
Interahamwet és az Impuzamugambit, amelyek segítségével a módszeres 
tutsi, majd már a mérsékelt hutu állampolgárok kiirtása akadály nélkül me-
hetett végbe. Az ICTR eseteit vizsgálva egyértelmű, hogy egy előre megszer-
vezett és előkészített mészárlás ment végbe Ruandában.

Utólag már kénytelen volt a nemzetközi közösség cselekedni, elismerni a nép-
irtást, beismerni mulasztásukat, kiépíteni egy hatékonyan működő rendszert 
az elkövetők felelősségre vonására, segélyszervezeteket létrehozni, megpró-
bálni helyreállítani a békét és a rendet az országban. Dolgozatom fő témá-
ját ezen átmeneti bírósági rendszer kialakulásának és működésének vizsgá-
lata képezi abból az ellentétből kiindulva, amely az afrikai népbíróságok tra-
díciói és a fejlett jogrend alapelvei között húzódik. Véleményem szerint pél-
daértékű e rendszer, ahogyan együttműködnek a helyi bíróságok, eredeti ne-
vükön gacacák és a Ruandai Ad Hoc Törvényszék a büntetőeljárások lefoly-
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tatásában kezdve helyi szinten az adatgyűjtéssel, felelősök felkutatásával, ta-
núvallomások felvételével, bűncselekmények kategorizálásával egészen a leg-
nagyobb vezetők elítéléséig. Hiszen egy népirtás elkövetésében a legnagyobb 
bűnösök sosem a katonák, hanem az államot irányítók, akiket a nép választott 
meg bizalommal vezetőiknek.

A népirtás nemzetközileg büntetendő cselekménnyé 1948-ban vált, fogalmát 
tartalmazza a Genocídium Egyezmény, a Nemzetközi Büntetőbíróság Statú-
tuma, a nemzeti büntetőtörvénykönyvek, köztük a magyar Btk. is, valamint 
számos üggyel kapcsolatosan konkretizálták a népirtás kérdéskörét az NBB, 
valamint a két ad hoc törvényszék bírái is. dolgozatomban ehhez kapcsolódó-
an elhatárolási kérdéseket is vizsgáltam mindkét törvényszék jogalkalmazá-
sából merítve a válaszokat.

PUSZTAI DÁVID MIKLÓS
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kardos Gábor egyetemi tanár

INDIREKT ÁLLAMFELELŐSSÉG – LEX SPECIALIS?  
DOGMATIKAI KÉRDŐJELEK AZ ÁLLAMOK MAGÁNSZEMÉLYEK  

ÉS SZERVEZETEIK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT  
VALÓ FELELŐSSÉGE KAPCSÁN

A dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy érvényesülnek-e speciális ál-
lamfelelősségi szabályok azokban az esetekben, mikor az állam felelőssége 
valamely magánszemély vagy nem állami szerv tevékenysége által okozott 
sérelem következményeként áll be. A kérdés különös aktualitást kap egyrészt 
a multinacionális vállalatok növekvő befolyása, másrészt a terrorszervezetek 
által jelentett fenyegetés miatt. A kérdéses esetcsoportot az „indirekt államfe-
lelősség” kategóriával jelölöm. Noha ezt a fogalmat a jogirodalom jelentős ré-
sze kritizálja, az egyszerűbb megjelölés végett használom a más szerzők által 
elfogadott terminológiát.

A dolgozat első egysége az államfelelősség kérdéses esetköreit kategorizál-
ja a leggyakrabban hivatkozott jogesetek példáin keresztül. Ezt követi két 
dogmatikai probléma elemzése. Elsőként a „duediligence”, a kellő gondosság 
szabályát próbálom összevetni az államfelelősségi jogviszony hagyományo-
san elfogadott szerkezetével, elemeivel. A kellő gondosság követelményét kö-
vetkeztetésem szerint vagy – követve a többségi álláspontot – az elsődleges, 
szubsztantív norma tartalmától függően kell használni és értelmezni, vagy 
az erőhatalom szabályaival összefüggésben. Noha utóbbi eshetőségre utaltak 
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a jogirodalomban, korántsem kellő alapossággal. A következtetés tehát az, 
hogy a kellő gondosság követelményének felbukkanása az indirekt államfe-
lelősség eseteiben nem jelent szükségképpen speciális államfelelősségi szabá-
lyokat. A kellő gondosság követelményének államfelelősségi szabályként tör-
ténő értelmezése ugyanakkor elengedhetetlen lenne egy kiszámíthatóbb jog-
gyakorlat kialakításában.

A következő egység az anyagi kár szerepét vizsgálja. Az alapvető kérdés az, 
hogy konstitutív feltétele-e az indirekt államfelelősségi jogviszony létrejöt-
tének az anyagi kár beállta, és amennyiben igen, speciális államfelelősségi 
szabály-e ez a jelenség. A joggyakorlat és jogirodalom következtetései alapján 
megállapítható, hogy az anyagi kár konstitutív feltétele a jogviszony létrejöt-
tének a tárgyalt esetekben. Elméletileg ebben az esetben is lehetséges, hogy az 
elsődleges norma rendelkezésétől tegyük függővé az anyagi kár létének vizs-
gálatát. Ugyanakkor egyértelmű, hogy minden vizsgált esetben generálisan 
érvényesülő követelményről van szó, így megítélésem szerint ebben a körben 
valóban speciális szabályokkal találkozik a jogalkalmazó. De lege ferenda ez 
a helyzet tisztázásra szorul. Ezt a változást szorgalmazzák a nemzetközi jog 
preventív, kármegelőző funkcióját hangsúlyozó szerzők is.

TÓTH HANNA GABRIELLA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Ádány Tamás Vince adjunktus

NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉSEK ÁLLAMBIZTONSÁGI HÁTTERE  
AZ AMERIKAI-MAGYAR KAPCSOLATOKBAN (1945-1977)

dolgozatomban az állambiztonság egy szokatlan megközelítésben, a nemzet-
közi jogon keresztül jelenik meg, annak egyik periférikus területeként. Elem-
zésemben a két szféra egymáshoz való viszonyulását és a közöttük lévő hatás-
mechanizmus működését kívánom bemutatni az Amerikai Egyesült Államok 
és Magyarország kapcsolatán keresztül a hidegháború időszakában.

A téma kiválasztás során több tényezőt kellett figyelembe vennem. Fontos volt 
olyan kapcsolat-rendszert bemutatni, melyben mind a nemzetközi jogi elem, 
mind az állambiztonsági elem kellően domináns egy megfelelő minőségű és 
tartalmú dolgozat elkészítéséhez. Ezért esett a választás az Egyesült Államokra.

Az időintervallum behatárolásánál az 1945-1977-ig tartó időszak minden té-
nyezőnek megfelelt. Egyrészt, mert lefedi a hidegháború folyamatát, mely 
alatt rendkívül nagy intenzitást mutatott az állambiztonsági és külpolitikai 
tevékenység, másrészt pedig erre a korszakra nézve már tetemes mennyiségű 
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dokumentumot „szabadítottak fel”, melynek eredményeképp lehetővé vált az 
elsődleges források megismerése.

Az előbbiekben meghatározottak alapján a nemzetközi kapcsolatoknak egy 
merőben új szegmense válik megismerhetővé. Az elméleti alapvetéseket szá-
mos jogeset, a nemzetbiztonsági háttér-események bemutatása és eredeti do-
kumentumok teszik még izgalmasabbá, értelmezhetőbbé.

VITTAY MELINDA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kajtár Gábor tanársegéd

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE  
BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK INTELLIGENS SZANKCIÓI –  

FEKETELISTÁN AZ EMBERI JOGOK?

A nemzetközi terrorizmus elleni harc során az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999-
ben új intézkedéssel gyarapította eszköztárát: közvetlenül az egyén ellen al-
kalmazható szankciókkal. Ezek az intézkedések három típusba sorolhatók: 
gazdasági jellegűbe (ilyen pl. a gyanúsított bankszámláinak befagyasztása), 
utazási tilalommal kapcsolatosba és a fegyverviselést tiltóba. A gyanúsítot-
tak listázást pedig az ún. szankcióbizottságok végzik, máig tisztázatlan eljá-
rási rend nélkül. 

Mind maguk a szankciók, mind a velük kapcsolatos eljárás súlyosan sérti te-
hát az egyének alapvető jogait, ezek orvoslására azonban (mivel a jogalapot 
a BT határozatai képezik) jelenleg nincs kompetens bírói fórum. A sértettek 
ezért az állami (és Európai Uniós) átültető rendelkezéseket támadták meg, a 
bíróságok pedig a következő kérdéssel szembesültek: mit sérelmez ténylege-
sen az egyén? Az átültetés formáját, annak ellentétes voltát a nemzetközi em-
beri jogi egyezményekkel és az állam saját alkotmányos garanciáival, vagy 
magát a BT határozatot?

A kérdésben pontos szabályozás híján ellentmondó bírósági gyakorlat szüle-
tett, melyek inkább értékeket közvetítettek: vagy az emberi jogok mindenek 
feletti tiszteletben tartását, vagy a terrorizmus mint a nemzetközi békét és 
biztonságot veszélyeztető tevékenység visszaszorítását.

Az ENSZ némileg engedett is az alapjogokért kiállók nyomásának, és több új, 
az eljárásrendet alakító rendelkezést és intézményt vezetett be. Ezek azonban 
nem orvosolják az alapvető problémát:a rendszer ellentétes a Rule of Law kö-
vetelményeivel, és nincs ellene jogorvoslati lehetőség.
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A dolgozatban az intelligens szankciók témakörét körüljárva először az ese-
ménytörténettel foglalkozom: a kiváltó okok áttekintése után a szankciók és 
az eljáró bizottságok részletes ismertetése következik. Ezután tételesen végig-
veszem az egyes alapvető jogokkal való ütközéseket, és a bírósági esetjogból 
is merítek példát (jelesül az Európai Unió bíróságai előtt zajló AlBarakaat és 
Kadi ügyeket). Az ebből levont következtetések mentén fogalmazom meg a 
rendszer véleményem szerint legkritikusabb pontjait, végül pedig olyande lege 
ferenda javaslatokkal állok elő, amelyek egyszerre lehetnek a terrorizmus elle-
ni harc alkalmas eszközei, és az emberi jogokat tiszteletben tartó megoldások.

ZSUGYÓ VIRÁG
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Szemesi Sándor adjunktus

A HOMOSZEXUALITÁS EGYES ASPEKTUSAI AZ EMBERI JOGOK 
EURÓPAI BÍRÓSÁGA GYAKORLATÁBAN

„Ami létezik, nem lehet természetellenes létező”
Diderot

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) gyakorlata azért keltette fel 
az érdeklődésemet, mert egyedi sajátosságokkal rendelkezik. Azon belül a 
homoszexualitással kapcsolatos döntések azok, amelyek kíváncsivá tettek, 
mert egy olyan témáról van szó, amivel a hazai szakirodalomban kevéssé ta-
lálkozhatunk, de a mindennapi életben annál inkább. Azt gondolom fontos, 
hogy odafigyeljünk a társadalomban az aktuális többségben lévők preferen-
ciái mellett a kisebbségben lévők érdekeire is. Ez az elképzelés vezérelt ennek 
a dolgozatnak a megírása során, azonban ezt megvalósítani csak úgy lehet, 
ha megismerjük a melegek jogi helyzetét, mindennapi konfliktusaikat, ame-
lyek tisztán kirajzolódnak a strasbourgi bírósághoz benyújtott kérelmeikből.

A melegjogi ügyek vizsgálata során tapasztalható volt, hogy a téma még min-
dig kényesnek, határesetnek számít. Az azonos nemű személyekhez vonzó-
dók kisebbségben vannak, a szexuális orientációjuk eltér a többség preferen-
ciáitól, így ennek következtében hátrányos megkülönböztetések sorával kell 
szembe nézniük.

A melegeket a történelem néhány korszakát leszámítva megbélyegezték, de 
ma már, ahogy az esetekben is olvashatóak voltak, egyre inkább egyenlő mél-
tóságú személyekként élhetnek. A strasbourgi bíróság pragmatikus megkö-
zelítése nyomán, különösen nyomós indokkal kell az államoknak igazolniuk 
a szexuális orientáción alapuló hátrányos megkülönböztetést. Továbbá, ami a 
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legnagyobb áttörést jelenti, az az, hogy a melegek tartós együttélését a 8. cikk 
„családi élet” fogalomkörébe vonta a testület a Schalk és Kopf kontra Auszt-
ria ügy kapcsán. Ebben a döntésben több előremutató megállapítást tett a bí-
róság, és elgondolásom szerint várakozó álláspontra helyezkedik a tekintet-
ben, hogy európai konszenzus rajzolódjon ki az azonos nemű párok jogi elis-
merésében, illetve házasságkötésének engedélyezésében. Ha az megvalósul, 
akkor utat fog engedni a változásoknak, azonban az EJEB, mint nemzetközi 
bíróság visszafogott ebben a bonyolult helyzetben, és a tagállamokra bízza az 
előrelépés ütemét.

Az melegek általi örökbefogadás viszont számos eseti konkrét döntést igénylő 
procedúra, aminek megfelelően az EJEB örökbefogadási kérelem elbírálásával 
kapcsolatos döntéseiben álláspontom szerint leginkább eseti mérlegelést vég-
zett, és azon kívül, hogy az egyedülálló örökbefogadóknál az eljáró hatóságok 
ne kérjék számon a másik nemű szülői minta biztosítását, a testület nem tett 
elvi megállapításokat, amikből a jövőre vonatkozóan messzemenő következ-
tetések lennének levonhatóak. Annyi azonban kijelenthető, hogy mutatkozik 
előrelépés a bíróság gyakorlatában.

A melegek napjainkban már jelentősen tejesebb életet élhetnek, mint évtize-
dekkel ezelőtt élhettek volna, de nyitva marad a kérdés, hogy erről a szintről 
mennyi időn belül vezet az út egy még tartalmasabb élet reményéig.
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NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ÉS EURÓPAI  
GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGA TAGOZAT

BESENYEI SOMA MÁRTON
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szabó Sarolta adjunktus

ADC AFFILIATE LTD. AND ADC&ADMC MANAGEMENT LTD. -V- 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG AVAGY  

A 90 MILLIÓ DOLLÁROS IGAZSÁG

A dolgozat témaválasztása egyedinek mondható, ugyanis korábban egy ta-
nulmány sem foglalkozott ezzel a jogesettel részletesen. A hazai jogirodalom-
ban csupán elvétve található információ a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér 
beruházásával kapcsolatban, és a jogvitát kiváltó üzemeltetési jogokat elvo-
nó állami intézkedéssel kapcsolatban. Ennek okán főleg külföldi jogforrások-
ra kellett támaszkodni, és az ICSID bírósági ítélete mellett elsősorban magá-
ból a nemzetközi egyezményekből, kétoldalú megállapodásokból, valamit a 
hazai jogszabályokból és a korabeli sajtóforrásokból lehetett informálódni. Az 
ügy jelentősége azonban véleményem szerint jóval meghaladja azt az érdek-
lődési és szakmai szintet, mint amit jelenleg is képvisel, ugyanis nemcsak a 
megítélt és teljesített jelentős összeg megfizetése jelentette az egyetlen és sú-
lyos tanulságot, hanem annak felismerése is, hogy az olykor szimbolikusnak 
tetsző kétoldalú egyezmények is komoly nemzetközi kötőerővel rendelkez-
nek. Így tehát az állam kötelezettségvállalása valamely tevékenység megtéte-
lére, vagy éppen az attól való tartózkodásra egy kölcsönös beruházásvédelmi 
egyezményben valamely partnerországgal szemben, nem puszta udvariassá-
gi formula, hanem jogi kötőerővel rendelkező, és a jog eszközeivel kikénysze-
ríthető kötelezettség. Ennek megfelelő igazolása volt a jelen jogeset, ahol az ál-
lam nemcsak a Projekt cég által felvett és még nem törlesztett hitel megfizeté-
sére kényszerült (ez is több mint 80 millió Dollárt tett ki), hanem a címben is 
szereplő 90 millió Dollár megfizetésére szintén, mintegy kétszer fizetve meg 
a maga jogsértését. Az eset további jelentőségét az is adja, hogy a nemzetközi 
fórumok előtt született marasztaló ítéletek visszhangja jelentős negatív hatás-
sal lehet az érintett gazdasági szektor későbbi működésére is, mintegy ront-
va a beruházó kedvet az érintett piacon. A dolgozat során felhasznált forrá-
sok elsősorban az objektivitás jegyében a jogszabályokra építenek, ám az idő-
beli közelség és a hazai érintettség okán megkerülhetetlen, hogy egyes, a jog 
dimenzióin túlmutató –az eset végkifejletére komoly hatással rendelkező- for-
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rásokból származó információk is szerepeljenek benne. Ennek oka elsősorban 
az, hogy a felek egyes lépései nehezen lehetnének ezek nélkül értelmezhető-
ek, és legfőképpen nehezen lehetnének vizsgálat, vagy éppen kritika tárgyai. 
Ami a kutatás módszerét illeti, az nemcsak a hazai jogirodalom hiánya mi-
att támaszkodott a külföldi forrásokra, hanem a fent említett időbeli közelség 
és hazai érintettség kapcsán is, mivel a dolgozat célja nem pusztán a függet-
lenség látszatának fenntartása, hanem a tényleges független, objektív, kizáró-
lag jogi alapokon nyugvó kutatás és elemzés volt. Ennek szellemében és ezen 
források összességének figyelembevételével formálódott meg a beruházással 
kapcsolatos konklúzió, az egyéni vélemény és az alternatív lehetőségek meg-
nevezése is, melyekkel a magyar fél a jogvita előtt illetve alatt élhetett volna 
a sikeresebb végkifejlet reményében. A dolgozat célja annak bemutatása volt, 
hogy a jelenleg nem nagy számban előforduló (Magyarország eddig összesen 
5 alkalommal vett részt peres félként az ICSID Bírósága előtt), de annál na-
gyobb összegű és jelentőségű pereknél szükséges különleges szakértelem hi-
ánya milyen következményekhez vezet.

DOBOS KLÁRA LUCA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Erdős István tanársegéd

AZ EURÓPAI UNIÓ „ELŐCSARNOKÁBAN”.  
LOBBITEVÉKENYSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

dolgozatomban az Európai Uniós lobbitevékenységgel foglalkozom. A célom, 
hogy egy átfogó képet adjak a lobbitevékenységről az Európai Unión belül, rá-
világítsak szerepére és jelentőségére, és felhívjam a figyelmet a benne rejlő ve-
szélyekre, kihangsúlyozva ezzel a szabályozás fontosságát. E mellett megkí-
sérlem összefoglalni, hogy kik, hol és hogyan lobbiznak az Európai Unióban, 
bemutatom a lobbizás alanyait, módszereiket, egymáshoz és az Európai Uni-
óhoz való viszonyukat, az érdekérvényesítés uniós színtereit, a lobbizási lehe-
tőségeket és az érdekérvényesítési folyamatok menetét a legfontosabb intéz-
ményekben, illetve a lobbizás általános eszközeit. 

Elengedhetetlennek tartom az uniós szintű, egységes szabályozás kidolgozá-
sát. A szabályozás fejlődéstörténetéből azt a következtetést vontam le, hogy 
a jogszabályi szintű átfogó szabályozás gondolata jelen van ugyan az Euró-
pai Unióban, mind a bürokrácia, mind a lobbitevékenységet folytatók részé-
ről, azonban már a tevékenység definiálása problémát vet fel, ami a szerep-
lők meghatározását is kérdésessé teszi, és összességében a szabályozás ne-
hézségét indukálja. Éppen ezért nem született még jogszabály e kérdéskör-
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ben. Az Unió nem tudott megbirkózni a szabályozás problémájával, ezért azt a 
lobbiszektor résztvevőire kívánta bízni. Ez elsőre logikus lépésnek tűnik, bár 
veszélyeket is hordoz, hiszen ez esetben kevésbé szigorú keretek közé szorí-
tanák a tevékenységét. A lobbiszektor résztvevői azonban maguk sem tudtak, 
és máig sem tudnak egységes álláspontra jutni, mely pont e szektor szereplői-
nek jelentős eltéréseiből és érdekellentéteiből adódik. A szabályozásban segít-
séget nyújthatnának a tagállami rendelkezések, azonban ezek sem egysége-
sek, nem mondhatók stabilnak, s a tagállami és az uniós lobbi egymáshoz való 
viszonya, hasonlósága is kérdéses. Ez a terület egy új elemzés tárgyát képez-
hetné, mely fontos segítséget nyújthat a szabályozásban. 

Kérdés, hogy megvalósítható e az egységes szabályozás megalkotása. Nem 
kellene e differenciálni a lobbiszektor egyes szereplői között, ha ugyanis elvá-
lasztanánk egymástól az alanyokat, lehetőség nyílna több szűkebb definíció 
megalkotására. Ez megoldást jelenthetne a fogalom meghatározásának prob-
lémájára. Egyúttal egy újabb kérdést is felvet, annak a szempontrendszernek 
a meghatározását, amelynek alapján a szétválasztás megtörténhetne. Ehhez 
nyújthatnának segítséget a lobbitevékenységet folytatók. A kérdés megvitatá-
sára egy uniós szintű hivatalos egyeztető fórum létrehozása adhatna lehető-
séget, melyen részt vennének az unió, a lobbiszektor és a tagállamok képvise-
lői. A tagállamok részvételét azért tartom fontosnak, mert az uniós joganyag 
egységesülésének tendenciája szükségessé teszi az egyes országok sajátossá-
gainak figyelembevételét is.

Az utóbb felsorolt kérdéseken túl további kutatás tárgyát képezhetné annak 
a nyomon követése, hogy a gyakorlatban az egyes jogszabályok kialakulására 
milyen konkrét befolyása van a lobbitevékenységnek.

FORGÁCS TÜNDE
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Mátyás Imre egyetemi docens

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMAIBAN KÖTÖTT MUNKASZERZŐDÉ-
SEKRE VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTET-

TEL A JOGHATÓSÁGI SZABÁLYOKRA ÉS A JOGVÁLASZTÁSRA

Kutatásaim megkezdésére harmadéves joghallgatóként még a munkajog irán-
ti frissen gyúlt rokonszenv indított, s a munkavállalók, mint gazdasági vál-
tozásoknak és leginkább munkáltatójuknak kiszolgáltatott „gyengébb felek” 
védelmét szolgáló uniós szabályozás iránti érdeklődés. A témával töltött idő 
alatt azonban megerősödött azon véleményem, hogy tárgyából kifolyóan igen 
komoly jogterületről van szó, melyet nem szabad felületesen, szociális érzé-
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kenység nélkül kezelni, hiszen a nem megfelelő szabályozás egész családok 
megélhetését roppanthatja meg, teheti tönkre.

dolgozatom célja, hogy részletes elemzést adjon az Európai Unió államaiban, 
külföldi elemmel kötött munkaszerződésekre vonatkozó hazai és uniós jog-
forrásokról a joghatósági szabályok, a jogválasztás kérdése és általánosság-
ban a munkaszerződéseket érintő rendelkezések szemszögéből. Meggyőző-
désem ugyanis, hogy a jogválasztás és a joghatóság-választás intézménye le-
hetnek azok a megfelelő eszközök, melyekkel – kedvező, őt védő jogi környe-
zetben – a munkavállaló sikerrel védheti érdekét az „erősebb féllel” szemben.

Munkám ennek megfelelően három részből és öt érdemi fejezetből épül fel. Az 
első részben a joghatósági szabályokra koncentrálok, s vizsgálat alá vetem a 
nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendeletet és a polgá-
ri és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elisme-
réséről és végrehajtásáról alkotott 44/2001/EK tanácsi rendeletet (Brüsszel I. 
rendelet). A Brüsszel I. rendelethez kapcsolva -tekintettel a Dán Királyság kü-
lönleges helyzetére- röviden ismertetem az Európai Közösség és a dán Király-
ság között kötött megállapodást.

A dolgozat második része a jogválasztás szempontjából közelít a munkaszer-
ződések uniós szabályozásához. Így a szerződéses kötelezettségekre alkalma-
zandó jogról szóló 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (Ró-
mai I. rendelet) is a jogválasztásra és a munkajogi tárgyú szabályokra fókuszál-
va elemzem. A rendelethez kapcsolva ismertetem annak előzményét, az 1980-as 
Római Egyezményt, mivel az Egyesült Királyság és a dán Királyság illetve a 
Közösség viszonyát a rendelet helyett még mindig az Egyezmény szabályozza.

A tanulmány harmadik része „A szabályozás gyakorlati érvényesülése” címet 
viseli, s két fejezetet foglal magába. Így a dolgozat 4. fejezetében az Európai 
Közösségek Bíróságának három, előzetes döntéshozatali eljárás során hozott 
ítéletét vizsgálom. Ezek közül kettő a Közösség területén, hazájukon kívül 
munkát vállalók szociális jogainak érvényesülésével foglalkozik, míg a har-
madik eljárási, joghatósági kérdéseket feszeget. Munkám 5. fejezetében egy 
magyar egyetemista Egyesült Királyságban kötött munkaszerződését elem-
zem, s arra keresem a választ, a konkrét példában teret kap- e a korábban is-
mertetett diszpozitív szabályozás a jogválasztást és joghatósági megállapo-
dást illetően.

Mint az dolgozatomból is kiderül, a való életben munkaszerződések esetében 
nem jellemző a jog- vagy joghatóság-választás, ez azonban ezen jogintézmé-
nyek értékéből semmit sem von le, csupán a felek közötti jelenlegi erőviszo-
nyokat illusztrálja.
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DR. GÁBORI ÉVA EMESE
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Vörös Imre egyetemi tanár

A FOGYASZTÓ VÉDELME  
AZ EURÓPAI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOGBAN

1957-ben hat nyugat-európai állam úgy döntött, szövetséget kötnek egy új, 
gazdasági unió megalkotása végett. Ez a kezdeti Európai Gazdasági Közös-
ség mára Európai Közösséggé nőtte ki magát, 27 tagállamot tömörít és célja 
már nem csak egy közös gazdasági térség kialakítása. Ahol az áruk, a szol-
gáltatások, a tőke, a munkaerő korlátozás nélkül áramolhat egyik tagállam-
ból a másikba, ott növekvő számban jelenik meg a külföldi elem a magánjo-
gi jogviszonyokban. Mivel ezen 4 szabadságjog garantálása az európai integ-
ráció meghatározó célja, az acquiscommunautaire/ acquis de l’Uniongerincét is az 
ezzel kapcsolatos jogalkotás adja. A szabályozás útján megvalósuló kereske-
delmi akadály-bontás folyományaként a fogyasztó a termékek és szolgáltatá-
sok hatalmas választékával és különböző minőségével találkozik. Ugyanak-
kor a közösségi jog nem hozott létre egységes fogyasztói magánjogot, a jog-
alkotó csak azokon a részterületeken avatkozott be, ahol szükségesnek érezte 
a Közösség fellépését. Ennek folyományaként a tagállamok önálló fogyasztó-
védelmi szabályokkal és intézményekkel rendelkeznek, így akár eltérő termi-
nológus használattal, jogérvényesítési lehetőségekkel is szembe találhatja ma-
gát a jellegénél fogva nem széles körben tájékozott, például magyar állampol-
gársággal rendelkező fogyasztó, ha németországi székhellyel rendelkező cég-
től barna tetőcserepet vásárolt, és helyette pirosat kapott. Hogy melyik ország 
joga lesz rá nézve irányadó, az függ a vásárlás körülményeitől is (interneten, 
postai úton, vagy itteni kirendeltségben, esetleg Németországban járva ren-
delte, fizette ki a vételárat), mindenesetre az bizonyos, hogy ekkor lép közbe a 
nemzetközi magánjog intézménye.

A Savigny-féle felfogás szerint e jogterület egyetlen feladattal bír, kijelölni a 
nemzetközi elemmel bíró jogviszony esetén eljáró jogrendszert, az alkalma-
zandó jogot. Az egységesítés szükségességét pedig mi sem bizonyíthatja job-
ban, mint azon helyzetek elkerülése, amikor két állam bíróságai igényelnek 
joghatóságot, saját nemzeti joguk nemzetközi magánjogi szabályai alapján, és 
a két bíróság az adott ügyben ütköző ítéletet hoz. A pályamunka kitekintést 
tesz arra a folyamatra, amely a Közösségen belüli sikeres integráció elenged-
hetetlen feltételeként jelölte meg a fogyasztóvédelmi jogalkotást, a fogyasztó-
kat védő tagállami rendelkezések harmonizálását. Ugyanakkor az Amszter-
dami Szerződés 153. cikk (5) bekezdése hívja fel a tagállamok figyelmét arra, 
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hogy a közösségi jogalkotás célja megteremteni a jogterületen az uniós mi-
nimumszabályozást, tehát nem célja a szabályozás teljességére és véglegesí-
tésére való törekvés. Napjainkban két olyan rendelet született, melyek e te-
rületen meghatározó szabályozásokat alkottak, egyetemes alkalmazással bír-
nak, és amelyek annak a jogegységesítési folyamatnak a részei, ami az euró-
pai kollíziós magánjog kialakulását szolgalmazzák az Európai Közösségben.

A pályamunka első fele a fogyasztóvédelem közösségi jogi szabályozásának 
kialakulásához vezető utat mutatja be. A pályamunka második része a rende-
letek megalkotásának körülményeit, valamint a fogyasztókat érintő szabálya-
iknak vizsgálatával foglalkozik.

LÉVAI ZSUZSANNA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szabó Sarolta adjunktus

A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK 
„LEGERŐSEBB FEGYVERE” – 

AZ ELÁLLÁS KONCEPCIÓJA A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN

Talán még ma sem ismert sokak számára, hogy egy, a Magyarország határa-
it túllépő ún. nemzetközi adásvétel jogszabályi háttere főszabályszerűen egy 
nemzetközi egyezmény, az ún. Bécsi Vételi Egyezmény, és nem a Ptk. (Nyil-
vánvalóan persze ha a felek nem zárják ki alkalmazását szerződésükben, me-
lyet annak diszpozivitása lehetővé tesz.) Egy egyszerű példát említve, ha érke-
zik egy ajánlat a szomszédos Pozsonyból vagy Bécsből egy budapesti cukrász-
üzembe és erre a magyar fél már küldi is az áruját megrendelőjének, amennyi-
ben mindez nem minősül fogyasztói ügyletnek, nemzetközi adásvételi szerző-
dés köttetett, melynek szempontjából semleges a felek uniós tagságának ténye. 

Az elállás koncepciójának kiemelését ebből a szabályanyagból egyrészt az 
inspirálta, miszerint a magánjogi szerződések egyik legérzékenyebb pontja 
a szerződésszegés, másrészt a megszegett szerződésből való „kiszabadulás” 
gondolata valamennyi jogrendszerben megtalálható, azonban részleteiben 
változatos technikai megoldások léteznek erre nézve. Az előbbiekben elmon-
dottak teszik nyilvánvalóvá a téma aktualitását, tanulmányozásának fontos-
ságát pedig továbbindokolja az a tény, hogy az Egyezmény és a magyar Ptk. 
jogi konstrukciója az elállás tekintetében világosan megállapítható módon, je-
lentős mértékben eltér egymástól. 

A címben feltüntetett „legerősebb fegyver” kifejezés a Konvencióban megje-
lenő elállási jog feltételeinek szigorúbb voltára és következményeinek intenzi-
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vitására utal, mely jól érzékelhető, ha összevetjük az Egyezmény elállásra vo-
natkozó rendelkezéseit a többi szerződésszegési jogkövetkezménnyel. 

A dolgozat az elállás kérdésének összetett, nem csupán a Konvenció szabályai-
ra, hanem nemzetközi kontextusba helyező, összehasonlító jellegű bemutatásá-
ra törekedett logikus felépítésű, jól szerkesztett, rendszerezett módon. Olvasmá-
nyos stílusban, jól érthető nyelvezettel kívánja feltárni a témát, sok külföldi és 
magyar forrás felhasználásával, nem kizárólag leíró kutatási módszer alapján. 

A kutatási eredmények közül az egyik fő pozitívum, hogy a közel harminc 
éve elfogadott Egyezmény elállásra vonatkozó rendelkezései mintául szolgál-
tak és szolgálnak az újabb nemzeti kodifikációkhoz (pl. a német, a holland, 
az észt vagy a skandináv adásvételi jogot, valamint az új Ptk. tervezetet), to-
vábbá más nemzetközi jogeszközök megalkotásához is figyelembe vették (pl. 
UNIDROIT Alapelvek, LANDO Alapelvek), melyek az európai jogi gondolko-
dásmód közös magjának kiindulópontját képezik.

Befejezésül – de lege ferenda javaslat gyanánt – álljon itt az a gondolat, misze-
rint a modern piaci viszonyok között is kívánatos a pactasuntservanda régi el-
vét erősítő egységes szabályozási törekvés megvalósítása, elősegítvén ezzel a 
szerződésszerű teljesítést, mint a felek elsődleges érdekének megvalósulását.

PAPP DÁNIEL
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Raffai Katalin adjunktus

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA C-185/07. SZÁMÚ ÍTÉLETÉ-
NEK HATÁSA A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN A JOG-
HATÓSÁGRÓL, VALAMINT A HATÁROZATOK ELISMERÉSÉRŐL 

ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 44/2001/EK RENDELETRE

A TKd dolgozatom alapjául szolgáló jogeset 2009 februárjában került az Eu-
rópai Közösségek Bírósága elé. A nemzetközi magánjogi szemináriumom ve-
zetője – a későbbi témavezetőm – ekkor kért fel rá, hogy tartsak előadást a 
West Tankers ügyről. A téma ekkor annyira megtetszett nekem, hogy a refe-
rátum megtartása után úgy döntöttem, hogy érdemesebb volna jobban elmé-
lyülni benne, ezért a tanárnő javaslatára úgy határoztam, hogy elindulok a 
kari TKd-n is egy dolgozattal. 

Az ítélet meghozatala óta foglalkozom a West Tankers üggyel. Azóta már 
több, mint másfél év telt el. Ez idő alatt az Európai Unió Bíróságának vonatko-
zó ítélete az egész nemzetközi magánjogász társadalmat megmozgatta. Ren-
geteg szakvélemény és kritika látott napvilágot az esettel kapcsolatban. dol-
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gozatom megírása során először arra törekedtem, hogy a történeti tényállás 
bemutatásával érthetően vázoljam az alapokat az olvasóknak. Ezután gyűjtöt-
tem össze a vonatkozó legfontosabb véleményeket, majd a dolgozatom utol-
só fejezetében saját elképzeléseimet és a jövőbe mutató megoldási javaslato-
kat foglaltam össze. 

A dolgozatom megírása során elsősorban angol nyelvű forrásokat használ-
tam. Noha az elméleti alapokkal összefüggésben többször idéztem a magyar 
szakirodalmat, a dolgozat nagyobbik része azonban mégis a külföldi iroda-
lomból építkezik. Tekintettel arra, hogy a Bíróság ítélete meglehetősen friss 
és újszerű volt még a munkám során, ezért a külföldi források jelentős része 
az internetről származik. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy megbíz-
hatatlan forrásokból dolgoztam volna! A szakvélemények számbavétele so-
rán elsősorban a nemzetközi magánjogász társadalom nagy becsben tartott 
conflictoflaws.net című weboldaláról gyűjtöttem a forrásaimat. Ezen kívül 
felhasználtam egyéb angol nyelvű forrásokat is, ezek zöme pedig az Európai 
Unió szerveitől származik.

Dolgozatom előremutató mivoltát abban látom, hogy nagyon korán feldolgoz-
tam egy nagy hatású jogesetet, amelynek a nemzetközi választottbíráskodás jö-
vője és – ezzel összefüggésben – az Európai Unió egyik jelentős rendelete szem-
pontjából komoly jelentősége lehet. Úgy gondolom, hogy a vonatkozó szakvé-
lemények feldolgozásával, magyar nyelven való közzétételével megkönnyíthe-
tem a nemzetközi magánjogot tanuló joghallgatók munkáját, hiszen ha a West 
Tankers üggyel kell foglalkozniuk, akkor nem kell a nehéz angol szakirodal-
mat tanulmányozniuk, hiszen most már magyar nyelven is elérhető ezek ösz-
szefoglalása. Ezen kívül a dolgozat végén összegeztem, hogy melyek lechetnek 
a jövő megoldásai a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás számára. 
Ne felejtsük: a gazdaság és a kereskedelem egy kiemelkedően fontos terrénu-
máról van szó. Szenteljünk hát több figyelmet a területnek a közeljövőben!

SZÉNÁSI RÁHEL
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Mezei Péter adjunktus

RÉVBE ÉRÜNK? MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS  
AZ EURÓPAI UNIÓ NEMZETKÖZI MAGÁNJOGÁBAN

Manapság a növekvő mobilitás következményeként egyre több határokon át-
nyúló, vegyes házasság születik. Azonban a családi kapcsolatok lazulása, az 
egyre liberalizáltabb emberi gondolkodásmód eredményeként egyre több fel 
is bomlik belőlük, és az Európai Unióban történt válások évenkénti számából 
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egyre nagyobb részt jelentenek. A szabad munkaerőmozgás megvalósulásá-
nak segítése az Európai Uniónak alapvető célja, de a társadalmi következmé-
nyekkel kezdetben még nem foglalkoztak kellő mértékben.

A jelenleg hatályos 2201/2003/EK Tanácsi Rendelet már nem elégséges arra, hogy 
orvosolja az időközben felmerült problémákat, ezért 2006-ban a Bizottság javasla-
tot nyújtott be a rendelet módosítására, melyet a tagállamok kulturális különbsé-
gei miatt nem sikerült elfogadtatni, sőt heves vitákat indukált. Végül 2008 nyarán  
kilenc tagállam úgy döntött, hogy élni kíván a megerősített együttműködés intéz-
ményének lehetőségével – ami ezen a területen egyedülálló előrelépést jelentene 
–, mert a módosító javaslatot megelőzően készült Zöld Könyvben felvetett prob-
lémákat valóban megoldandó feladatnak látták saját részükről. 2010-re el is ké-
szült a végleges szövegezése a megerősített együttműködésnek, mellyel kapcsolat-
ban a Parlament egyetértési eljárásban adott ki jogalkotási állásfoglalás-tervezetet, 
melynek eredményeként a Tanács rendes jogalkotási eljárás szerint járhat el a kü-
lönleges jogalkotási eljárás helyett, azaz a Parlamenttel csupán konzultálnia kell.

Kutatásomban először az alapvető elméleti és történeti hátterét vázolom fel 
a terület fejlődésének. A második fejezetben a lehetséges társadalmi okokat 
boncolom. Először abból a szempontból, hogy miért nem lehetett a kulturális 
különbségeket kibékíteni, azaz miért nem lehetett elfogadni a Bizottság mó-
dosító javaslatát a hatályos Rendeletre. Majd az Eurostat statisztikai adataira 
támaszkodva a megerősített együttműködés mellett döntő államok indítékait 
vizsgálom elsősorban Spanyolország és Románia példáján keresztül. Az utol-
só fejezetben kerül sor a megerősített együttműködés részletesebb vizsgálatá-
ra a végleges szöveg alapján, továbbá végleges konklúzió levonására: mennyi-
ben jelent tényleges előrelépést a tagállamoknak, s segítséget az Európai Unió 
válni szándékozó állampolgárai számára. Milyen más megoldás lehetséges, 
ami több tagállamot vonzana az együttműködésbe, s a Zöld Könyvben felvá-
zolt fiktív esetek mindegyikére alkalmazható lenne.

VAJNAI DÁVID
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Erdős István tanársegéd

A NEMZETKÖZI FUVAROZÁS EGYES JOGI KÉRDÉSEI –  
A SZABÁLYOZÁS (HIÁNYA) ÉS SZÜRKE TERÜLETEK  

AZ EGYEZMÉNYES MULTIMODÁLIS FUVAROZÁSI JOGBAN

Napjaink nemzetközi multimodális fuvarozási szerződéseit legfőképpen az 
unimodális fuvarozási egyezmények határozzák meg, amelyek azonban egyi-
ke sem szabályozza kielégítően a multimodális fuvarozó és fuvaroztató joga-
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it és kötelezettségeit. Az eddig előirányzott tervezetek sorra megrekedtek az 
aláírás és ratifikáció között. A kiszámítható és tervezhető kockázatok azon-
ban minden fél érdeke, mely jelentős hatással van a fuvarozás költségeire.

dolgozatomban megvizsgálom, mit is jelent a multimodális fuvarozás és mit 
takar egy multimodális fuvarozási szerződés. A szerződés tartalmának és az 
alkalmazandó jogi rezsim megállapításához megvizsgálom a hatályba lévő 
nemzetközi – közúti, belvízi, vasúti és tengeri – árufuvarozási egyezménye-
ket, amelyek a jelenleg érvényesülő hálózati rendszerben alkalmazandók a fu-
varozás egyes szakaszaira. Ameddig azonban nem születik a fuvarozó fele-
lősségét szabályozó egységes rendszer, a vizsgált egyezmények több ponton 
is konfliktusba kerülhetnek. Ezen kívül az egyezmények főszabály szerint az 
unimodális árumozgás szabályozására születtek, többségük nem, vagy csak 
részben foglalkozik a multimodális fuvarozás okozta speciális kérdésekkel.  
Nem rendezett például a nem meghatározott helyen bekövetkezett kár ese-
te, mely a konténerizáció okozta egyik legégetőbb probléma. Továbbá nincse-
nek egységesen rendezve az egyes szakaszokhoz kapcsolódó igényérvényesí-
tési módok és határidők, melyeknek a multimodális fuvarozás végével a cím-
zettnek történő kiszolgáltatás időponjához kapcsolódása könnyen igazolható. 
Más eljárási kérdésekkel együtt – a multimodális fuvarozás sajátosságaira te-
kintettel – az eltérően, vagy nem kellő világossággal rendezett szabályok egy-
séges értelmezése, a nem rendezett kérdéseknek pedig egységes szabályozása 
szükségeltetik. Hosszú távon pedig szükségszerű az egységes multimodális 
fuvarozási egyezmény megalkotása.

A nemrégiben aláírt Rotterdami Szabályok megújíthatják a legkorszerűtle-
nebb tengeri fuvarozási szabályokat, és részleges előrelépést hozhatnak a vi-
lágszintű egyezmény megalkotásához is. Emellett Európában – időlegesen – 
regionális egyezmény létrehozását tervezik. A legújabb tanulmány szerint a 
tervezet a Rotterdami Szabályok által képviselt minimális hálózati rendszert 
meghaladva, de még az egységes rendszert el nem érve, módosított egysé-
ges rendszert hozna létre, mely esetében a felek a szerződésükben elutasíthat-
ják az egységes felelősségi korlátozást. A multimodális fuvarozás nemzetközi 
szabályozása tehát folyamatosan napirenden van, az új magyar Ptk. megalko-
tása során pedig hazánkban is szabályozásra kerülhet.
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WOLF SZANDRA JÚLIA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Erdős István tanársegéd

A BIZALMATLANSÁG ÁRA

Az Európai Unióban a különböző tagállamokban élő kereskedők és fogyasztók 
bizalmatlanok egymással szemben, s ez sok határon átnyúló ügylet meghiúsu-
lását okozza. A fogyasztói belső piacban rejlő lehetőségek ezért kihasználatla-
nok. A dolgozat azt vizsgálja, hogy a jelenlegi, irányelvi szintű szabályozás mi-
lyen módon igyekszik felszámolni ezt a bizonytalanságot, s foglalkozik azzal, 
hogy amennyiben azok nem nyújtanak kielégítő megoldást, milyen más lehe-
tőséget vehetők számításba. Dolgozatom elsődleges célja természetesen nem az 
ideális megoldás megtalálása, hanem a probléma felvetése, mivel úgy vélem, 
hogy a kérdés fontossága és társadalmi illetve gazdasági hasznossága indokolt-
tá teszi a téma mélyrehatóbb vizsgálatát, és további kutatásra ösztönöz. 

Munkám során először a jelenleg hatályban lévő fogyasztóvédelmi tárgyú 
irányelveket vizsgáltam. Módszerem az ügyletek azon pontjainak feltárásán 
alapult, amelyeken a bizalom hiánya miatt a tranzakció meghiúsulhat, s an-
nak elemzése, hogy az irányelvek az adott problémákat milyen rendelkezé-
sekkel orvosolják. Az egyes jelenlegi eszközök elemzése után – még mindig az 
irányelvek szintjén maradva – tanulmányoztam, hogy mennyiben jelentene 
pozitív változást a 2008-as, fogyasztók jogairól szóló irányelvjavaslat. A dol-
gozat utolsó fejezetében kifejtésre került, hogy amennyiben az irányelvi sza-
bályozási szint nem alkalmas a bizalom helyreállítására, milyen alternatív le-
hetőségek állnak az Európai Unió rendelkezésére. Ennek keretében összeha-
sonlító elemzésnek vetettem alá az irányelvjavaslatot a dCFR-rel, s végül ki-
tértem aOne-WayContract intézményére. 

Kutatásaim során arra jutottam, hogy sem a jelenlegi, sem pedig a potenci-
ális opciók nem nyújtanak megfelelő megoldást az általam felvetett problé-
ma megszüntetésére: az irányelvi szint a jogkövetkezmények szabályozásá-
nak tagállami szinten tartása miatt, a dCFR a tagállamok közötti kulturális 
különbségek figyelmen kívül hagyása miatt, aOne-WayContract pedig azért, 
mert annak ellenére, hogy célja a bizalom helyettesítése lenne, az általa gene-
rált új megoldások éppen a bizalmon alapulnának. Mindent egybevetve tehát 
megállapítható, hogy az eszközök mindegyike csak akkor lehet hatékony, ha 
feltételezi a bizalmat a különböző tagállamból érkező kereskedő és fogyasztó 
között, úgy tűnik azonban, hogy a jelenleg ismert lehetőségek nem alkalma-
sak a hiányzó bizalom formális úton történő pótlására. Mindezek alapján úgy 
vélem, hogy a jövőben az Európai Unió legfőbb feladata a belső piac hatékony 
működésének biztosítása az informális bizalom megteremtése és fejlesztése.
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BUDAI NORBERT
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella tanársegéd

A MAGYAR SZERENCSEJÁTÉK ÁGAZAT  
KÖZPÉNZÜGYI ASPEKTUSAI

Megnyeri-e a költségvetés a jackpotot a szerencsejátékkal vagy veszni hagyja a 
lehetőséget? Ez a kérdés dolgozatom mozgatórugója, ugyanis látni kell, hogy a 
szerencsejáték nemcsak az emberekben ambivalens érzéseket kiváltó jelenség, 
hanem meghatározó államháztartási bevétel is, amely évi 85 milliárd forintot 
termel a magyar költségvetésnek. A dolgozat megírása során felmerült kérdé-
seimre a választ elsődlegesen jogszabályelemzéssel, teleologikus értelmezéssel, 
deduktív és összehasonlító módszerek alkalmazásával, valamint egyes szeren-
csejáték témájú európai uniós jogesetek elemzésével kívántam feltárni.

Kutatásom tárgyának egyik aktualitását az adja, hogy a szerencsejáték piac a 
válságkezelő, adóoptimalizáló kormányzati törekvések egyik célpontja lehet-
ne, hiszen a versenyképességet erősítő, adómérték csökkentését célzó közössé-
gi döntések kompenzálásaként többletbevételt generálhatna az államháztar-
tásnak. Éppen ezért dolgozatom egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a sze-
rencsejáték ágazatban rejlő olyan bevételi potenciálokra, melyek még kihasz-
nálatlanul hevernek ezen a területen. 

A szerencsejáték ágazatban olyan új tendenciák is megfigyelhetőek, amelyek 
aggodalomra adnak okot. Az egyik ilyen, hogy az ágazat fennállása óta elő-
ször 2009-ben, az adózott eredmény területén visszaesés volt tapasztalható az 
előző évhez képest. Ezen folyamatot és az ide vezető okokat dolgozatomban 
külön fejezetben mutatom be, rávilágítva a szabályozási hibák és az elért ered-
mények visszaesése közötti összefüggésekre is. A másik, napjainkban megfi-
gyelhető tendencia az online szerencsejátékok fokozatos térnyerése, amely je-
lenség a piaci struktúrában komoly változásokat generál azáltal, hogy figyel-
men kívül hagyja az egyes államok szerencsejáték monopóliumát biztosító 
szabályrendszerét, és konkurenciát teremt azon játékokkal szemben is, me-
lyek szervezésére ez idáig kizárólag az állami játékszervező volt jogosult. 

Azon álláspontomat, hogy van még lehetőség a bevételi források növelésére 
az ágazatban arra a hipotézisemre alapozom, miszerint a szerencsejáték – kü-
lönösen a terület legjelentősebb adójának a játékadónak a – jelenlegi szabályo-



238

XXX. Jubileumi Otdk Állam- És JOgtudOmÁnyi szekció

zása már nem optimális az államháztartás bevételi aspektusából, mivel nem 
reagált megfelelően a megváltozott piaci viszonyokra, így nem képes a szek-
torban lévő államháztartási bevételi lehetőségek maximalizálására. A szeren-
csejátékban lévő kiaknázatlan bevételi forrásokat nem az adóterhek növelé-
sével lehet „kinyerni” (ugyanis a piaci folyamatok elemzése alapján az ága-
zat már nem bír el nagyobb sarcolást), hanem a hazai adószabályok bevéte-
li szempontból való optimalizálásával és az online szerencsejáték területén 
elsüllyedt források állam számára láthatóvá tételével. Ennek igazolása érde-
kében dolgozatom során bemutatom a szerencsejátékok magyar szabályozá-
sát és annak optimális adóztatást akadályozó anomáliáit. Kutatásaim ered-
ményeként tanulmányom utolsó fejezetében de lege ferenda javaslatokat fo-
galmazok meg, hogy hogyan lenne lehetséges pusztán a jogszabályok változ-
tatásával – a piaci viszonyok változatlansága mellett – az adóterhek növelése 
nélkül több milliárdos államháztartási bevételi többletre szert tenni a szeren-
csejáték ágazatból.

KOSSUTH KATALIN
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Erdős Éva egyetemi docens

KÁROS ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓBAN,  
AVAGY AZ ADÓHARMONIZÁCIÓ LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA

Tanulmányom címéhez híven a káros adóverseny értelmezésére, jelentőségé-
re, jellemzőire és problémakörére kívánom helyezni a hangsúlyt.

A téma aktualitásához nem fér kétség, hisz az utóbbi két évtizedben általá-
nos jelenséggé vált az európai és a világgazdaság jelentős térségei között a 
külföldi tőkéért folyó versengés. A rivalizálás széles eszközkészletének egyik 
leginkább alkalmazott instrumentuma a társasági adózási terhek csökkenté-
se, hiszen az európai és a nemzetközi tőkebefektetéseket jelentős mértékben 
ösztönzik az adózási könnyebbségek. A működőtőkéért nem csak az Európai 
Unió tagállamai, hanem a világgazdaság makrorégiói között is ádáz küzde-
lem folyik, így jogi szabályozásuknak különös relevanciája van.

Szeretném górcső alá venni a gyökerektől a nemzetközi jogi felületig az államok 
kétségbeesett ámokfutását a tőke vonzásáért az adóverseny egyenlőtlen terepén. 

Fontos kérdéskörként kívánom kezelni a tanulmány egésze alatt az adóverseny 
és az adóharmonizáció kapcsolatát, érveket és ellenérveket szeretnék felsorakoz-
tatni mindkét jelenség mellett és ellen, valamint az adóverseny és az adóharmo-
nizáció kölcsönhatásait, egymást segítő és gátló hatásait kívánom elemezni.
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KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

A LÁNCÜGYLETEK ÁFA SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTET-
TEL A CSALÁSOKRA ÉS AZOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRE

dolgozatom témája a költségvetési bevételek egyik legnagyobb szeletét képe-
ző adófajta az általános forgalmi adó adónem szabályozásának és adóhatósá-
gi ellenőrzésének bemutatása a láncügyletek során. A téma aktualitását fokoz-
za a világkereskedelem folyamatos bővülése, hiszen az Áfa csalások kiemel-
kedően nagy százaléka valósul meg láncügyletek alkalmazása során. Köszön-
hetően annak, hogy ezen ügyletek rendkívül bonyolult felépítéssel rendelkez-
nek. Jellemzően országhatárokon átívelő ügyletekről beszélünk, melyek tipi-
kusan sokszereplősek. Ezen körülmények jelentősen megnehezítik az adóha-
tóságok eredményes ellenőrzési tevékenységének folytatását. További prob-
lémát jelent a láncügyletek ellenőrzése során a fiktív számlázás gyakorlata, 
amelynek felhasználásával az ügylet szereplői igyekeznek működésüket legá-
lis tevékenységként feltüntetni. Kiemelkedő szerepe miatt a fiktív számlázás-
nak külön fejezetet szentelek dolgozatomban. dolgozatom célja, hogy bemu-
tassam a láncügyletek során felmerülő leggyakoribb csalási módozatokat, az 
ezekhez kapcsolódó szabályozási hiányosságokat. Az adóhatósági ellenőrzé-
sek metódusait, és az ellenőrzések eredményességét veszélyeztető szabályo-
zási hiányosságokat. A dolgozat fejezetein belül eltérő kutatási módszerek fi-
gyelhetők meg, érvényesül mind a jogösszehasonlító mind a leíró módszer. A 
feldolgozott téma szakirodalma meglehetősen szűkös, ugyanakkor vélemé-
nyem szerint az adóhatóság által nyújtott anyagok felhasználásával átfogóbb 
képet sikerült adnia a dolgozatnak, mint amelyet az eddig hasonló témában 
készült dolgozatok tartalmaznak.

KOVÁCS BARBARA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens

AZ INNOVÁCIÓ ÉS AZ ADÓZTATÁS KAPCSOLATA

dolgozatom központi témája az innováció, amelyet korántsem elégséges az 
újítás szóval definiálni. Ha e fogalom mögé nézünk, és jobban elmélyülünk a 
tanulmányozásában, akkor rájövünk, hogy e fogalomnak rengeteg meghatá-
rozása létezik a közgazdaságban, pedagógiában, szociológiában és a jog terü-
letén is. Ezen kívül azt is bátran kijelenthetjük, hogy a szó nem újkeletű, nem 
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a XXI. század terméke. Az innováció, innovatív produktumok – az adózás-
ban - éppúgy jelen voltak már az ókorban Egyiptomban, Mezopotámiában és 
a Római Birodalomban, mint napjainkban. Az akkori újításokat viszont sokan 
nem értékelik a modern értelemben vett innovációként. Ezt a szót hajlamosak 
vagyunk a számítógépek előretörésével, a legmodernebb technológiák berob-
banásával azonosítani. E közben pedig nem gondolunk arra, hogy évezredek-
kel, évszázadokkal ezelőtt vajon mit tekintettek mérföldkőnek a fejlődés te-
kintetében. Tekintettel erre fontosnak éreztem az adózás történetét is röviden 
áttekinteni. Lépést kell tartani viszont a felgyorsult világgal, így nagyobb he-
lyet szenteltem a XXI. századbeli innovatív produktumoknak az adóztatás és 
közigazgatás terén. Az egyes pontokban sorra vettem és elemeztem a legfon-
tosabb intézményeket, valamint nagy figyelmet fordítottam az e-kormányzás 
témakörére. Véleményem szerint ugyanis egy jól működő e-kormányzat ki-
alakítására való hajlandóság és az ennek érdekében történő együttműködés 
megmutathatja, hogy az adott kormányzat mennyit képes áldozni az ebben az 
értelemben vett fejlődésre. A K+F, vagyis a kutatás-fejlesztés rendkívül fontos 
az egyes államok szempontjából. Ezek a tevékenységek önmagukban ugyan 
még nem tekinthetők innovációnak, de ha az elméleti tudást átültetik, alkal-
mazzák a gyakorlatban, akkor már beszélhetünk innovatív produktumról. 
A 2004-től működő Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ezeket a tevé-
kenységeket igyekszik serkenteni. Az e-kormányzat részének tekinthető ma-
gyar kormányzati portál (www.magyarorszag.hu), az Ügyfélkapu, az elektro-
nikus- aláírás és bevallás elősegítik a gyorsabb információcserét, ügyintézést, 
és nem utolsósorban a környezetkímélő eljárások szélesebb körben történő al-
kalmazását. Ezeknek az eljárásoknak és rendszereknek a használata még vi-
szonylag szűk körben ismert és elismert, azonban az elmúlt időszak statiszti-
káit tekintve valószínűleg ez a jövőben növekedni fog. Az FP7, az OECD és a 
Kormány irányelveit, előirányzatait szem előtt tartva, és ezeket betartva Ma-
gyarország az élre kerülhet az e-kormányzás tekintetében. A XX. század vé-
gén és a XXI. században egyre nagyobb teret nyer a környezetvédelem is, ami 
szűk értelmezésben nem tekinthető innovációnak, hiszen semmiféle techni-
kai-gazdasági újítás nem áll a hátterében; mégis szorosan kapcsolódik e téma-
körhöz, hiszen a fenti intézmények és eljárások nemcsak gyorsabb és egysze-
rűbb ügyintézést, kevesebb aktatologatást eredményeznek, hanem megfelel-
nek a papírtakarékosság igényének is. Ezen kívül az adóigazgatás is lépéseket 
tett az ún. „zöld adók” bevezetésével a környezet védelme érdekében.
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KURUNCZI GÁBOR – RÁTH OLIVÉR
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Halász Zsolt adjunktus

AZ INGATLANADÓRÓL

Kutatásunk célja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan valósítható 
meg a lehető legigazságosabban és alkotmányosan a vagyon, azon belül is az 
ingatlan megadóztatása. dolgozatunkban hangsúlyt fektetünk a nemzetkö-
zi kitekintésre, mivel a magyar szabályozások kudarcának fényében indokolt-
nak tartjuk, hogy más országok gyakorlatát példaként (vagy ellenpéldaként) 
állítsuk a jogalkotó elé. Az elmúlt évek sikertelen kísérletei – mint például a 
nagy értékű vagyontárgyak megadóztatása – számos kérdést vetettek fel. Töb-
bek között, hogy milyen alkotmányossági kritériumnak kell egy adó törvény-
nek megfelelnie, vagy, hogy képes-e egy központi ingatlanadóztatás a helyi 
adók rendszerét helyettesíteni. 

Fontosnak tartjuk tisztázni, hogy az adó alapját négyzetméter vagy érték ala-
pon célszerű-e meghatározni. Ennek kapcsán az elsődleges kérdés, hogy a 
becslés szubjektivitása kiküszöbölhető-e, és ha igen, akkor milyen módszer-
rel. Képzeljük csak el, hogy Pécsen a belváros szívében a Király utcában talál-
ható egy ötven négyzetméteres ingatlan, amely értéke húsz millió forintra te-
hető, egy utcával arrébb a János utcában egy ugyanakkora alapterületű ingat-
lan, amely állapota és fekvése miatt csak hét millió forintot ér. Amennyiben 
négyzetméter alapon kerülne egy ingatlanadó meghatározásra, a két ingat-
lan után korrigáló tényezők nélkül, ugyanannyi adót kellene fizetni. Ellenben, 
ha érték alapon számítanánk az adót, akkor könnyebben lehetne különbséget 
tenni a két ingatlant terhelő kötelezettség között. 

Kérdésként merül fel, hogy milyen megoldás lenne a legmegfelelőbb az ingat-
lan megadóztatása szempontjából. dolgozatunkban két lehetséges utat vázo-
lunk fel, egyrészt a helyi adó rendszer átalakításával megvalósuló vagyoni tí-
pusú adóztatást, másrészt a központi formában kivetett adót. Mindkét megol-
dásnak számos előnye és hátránya van. Álláspontunk szerint a magyar helyi 
adóztatás egy komplett adórendszert érintő átalakítás nélkül nem reformál-
ható meg jelenlegi fő jellemzői megtartása mellett. Ezt támasztja alá több ön-
kormányzatnál végzett kutatásunk is, amely során a községek polgármesterei 
szinte egyhangúan erősítették meg, hogy nem rentábilis az önkormányzatnak 
a vagyoni típusú helyi adók alkalmazása. Ennek fényében egy olyan központi 
megoldást keresünk, amely minden alkotmányossági és egyéb követelményt 
kielégít, többek között a becslés szubjektivitásának problémáját is.
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Végső konklúzióként megállapítottuk, hogy a legjobb megoldás az adórend-
szer gyökeres átalakítása lenne, amely feltehetően mind a társadalomban, 
mind a szakmában kedvezőbb fogadtatásnak örvendene, mint az eddigi va-
gyonadó-kísérletek. Továbbá, amely olyan adóztatást valósítana meg, mely 
nagyobb mértékben megfelel az Alkotmány 70/I. §-ban foglalt alkotmányos 
követelménynek.

MÉRÉSZ HÉDI
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens

VAGYONADÓ – ÁLLAMI SARC VAGY LÉPÉS  
AZ ARÁNYOS KÖZTEHERVISELÉS FELÉ?

Dolgozatom témájául a vagyonadó hazánkban történő általános bevezetésé-
nek lehetőségét és indokoltságát választottam. Először is a vagyon és a jövede-
lem elhatárolásával foglalkozok, majd kitérek a vagyon adóztatásának törté-
neti áttekintésére, valamint napjaink vagyonadóztatásának gyakorlatára. Ez 
után a magyarországi helyi adóztatással foglalkozom, melyet nem lehet kife-
jezetten vagyonadónak tekinteni csak vagyoni típusú adónak, azonban fon-
tosnak tartom bemutatni, mert jó kiindulási alap az általános vagyonadó be-
vezetésére. Áttekintem a helyi adók rendszerét általánosságban, majd kitérek 
az építményadó, a telekadó, és a magánszemélyek kommunális adójának sza-
bályozására és gyakorlatára. Ez után ismertetem a vagyonadó bevezetésére 
közelmúltban tett magyarországi kísérleteket, nevezetesen a luxusadóról szó-
ló 2005. évi CXXI. törvényt, áttekintve a törvény főbb jellegzetességeit, illetve 
részletezem a törvényt hatályon kívül helyező alkotmánybírósági határoza-
tot. Ezt követően az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 
2008. évi LXXVII. törvény főbb jellegzetességeit ismertetem, kitérek az adófel-
függesztés lehetőségére, az adómentességre, adókedvezményekre és a kettős 
adóztatás elkerülésére. Ez után az Alkotmánybíróság részben hatályon kívül 
helyező határozatával foglalkozom, mely rá mutat azokra a hiányosságokra, 
amelyeket a jogalkotó ismételten elkövetett a törvény megalkotásakor. A har-
madik részben néhány külföldi állam vagyon- illetve ingatlanadózási tech-
nikáit mutatom be, melyek a különböző megoldási lehetőségekre világítanak 
rá. dolgozatom utolsó fejezetében felvázolom, hogy szerintem milyen általá-
nos megoldás jelenthet igazságos és arányos bevezetést az álláspontom sze-
rint szükséges magyarországi vagyonadóra. Végül röviden összefoglalom a 
dolgozat írása során kifejtett következtetéseket és megállapításokat.
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PÖLÖSKEI ILDIKÓ
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Témavezető: Dr. Hajasné dr. Borsa Dominika tanársegéd

A VAGYONADÓZTATÁS PROBLÉMÁJA MAGYARORSZÁGON,  
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INGATLANADÓRA – MERRE TOVÁBB?

Témaválasztásom indoka az az adószerkezeti reform, amiről oly sokat halla-
ni különböző közéleti fórumokon, mely közkedvelt téma a szakmai folyóirat-
okban, valamint a laikus emberek közötti beszélgetésekben is, igaz más-más 
megközelítésből. Jelenleg ennek a reformnak a megvalósítása közepette va-
gyunk, hiszen ez egy olyan folyamat, ami nem megy egyik pillanatról a má-
sikra, továbbá egy olyan folyamat, amelyre hazánk, pontosabban az aktuá-
lis kormányzat igent mondott, és nekiállt a megvalósításának. Az eddigi, és 
az ezt követő adóreform-törvényekben volt, és nem elhamarkodott kijelentés 
azt állítani, hogy lesz is számos alkotmányossági probléma, de bízom ben-
ne, hogy pár éven belül letisztul a szabályozás, és sikerül megvalósítani a dol-
gozat címeként meghatározott célt. Viszont az adóreformokkal óvatosan kell 
bánni, mivel az széles körben fejti ki hatását, gondolok itt a vállalkozások mű-
ködésére, arra, hogy mennyire vonzó az ország a befektetők számára és ter-
mészetesen nem utolsósorban a dolgozó, becsületesen jövedelemadót fizető 
személyekre is, akik szintén érintettek ezen döntésekben. 

Az a tendencia, ami a vagyoni és fogyasztási típusú adók középpontba állítá-
sán alapul és Nyugat-Európában már korábban elindult, Magyarországon is 
jelentkezik kormányzati elképzelésekben, sőt, az utóbbi években nemcsak je-
lentkezik, hanem jogszabályalkotás révén megvalósulni is látszik. Üdvözlen-
dő ez abból a szempontból, hogy az Alkotmány 70/I.§ szakaszában megha-
tározott jövedelem és vagyonarányos közteherviselés csak ennek révén tud 
megvalósulni. Az Alkotmány nevezett szakasza ugyanis akként rendelkezik, 
hogy mindenki köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köz-
terhekhez hozzájárulni. A szakasz részletesebb elemzését mellőzve látható, 
hogy konjunktív feltétel a jövedelmi és vagyoni viszonyoknak megfelelő köz-
teherviselés kötelezettsége. Ebből levezethető tehát a vagyonadóztatás alkot-
mányossága. 

A dolgozatban először az államháztartás helyzetét mutatom be röviden, majd 
a vagyoni típusú adók elemzése következik. Felhívom a figyelmet arra, hogy 
a központi típusú adók állnak dolgozatom középpontjában, így a helyi va-
gyoni típusú adók csak említés szintjén szerepelnek munkámban. Ezenfelül 
említeném, hogy már hatálytalan jogszabályok alapján is dolgoztam, mivel 
a vagyonadóztatással kapcsolatban magát a folyamatot szeretném bemutat-
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ni, nemcsak a jelenleg hatályos szabályozást. Adott törvényelemzéseknél min-
den esetben fel van tüntetve, hogy a mettől meddig hatályos jogszabályt vet-
tem alapul. 

Időrendben haladva első adónem, amit kiindulópontnak vettem a magánsze-
mélyek, vállalkozások különadója valamint a banki járadék. Ezt követően a 
luxusadót elemzem. Végül következik az egyes nagyobb értékű vagyontár-
gyak után fizetendő adó, amit a dolgozat kiemelt témakörként kezel, ezen be-
lül is különösen az ingatlanadó. Záró gondolatként pedig összegzem a témá-
val kapcsolatos véleményem, és a jövőre vonatkozó elképzeléseket.

TÓTH RENÁTA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Halustyik Anna egyetemi docens

A MAGYAR ÉS NÉMET TÁRSASÁGI ADÓ ADÓALANYAINAK  
ÖSSZEVETÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

AZ ELTÉRŐ NÉMET MEGOLDÁSOKRA

A dolgozat témájának egy olyan összehasonlító elemzést választottam, amely 
alapvetően a magyar és német társasági adójogi rendszer mélyebb vizsgála-
tát tűzte ki célul. 

A témaválasztás oka elsősorban abban ragadható meg, hogy a két ország külö-
nösen szoros kapcsolatot ápol egymással, jelesül elsősorban a gazdaság terü-
letén, nem beszélve a közös kulturális és történelmi hagyományokról. 

Kutatásaim során elsősorban német jogforrásokra támaszkodtam, tekintettel 
azon tényre, hogy hazánkban a mai napig gyakorlatilag egyetlen olyan jogi 
munka sem található, amely érdemben, avagy adójogi szempontból kívánná 
jelen témát tárgyalni.  Előbbiek végett különös hangsúlyt kapott elsősorban az 
adekvát, magyar fogalmaknak való megfeleltetés, az eltérő és különös struk-
túrák bemutatása, továbbá az irányadó szakirodalom legteljesebb mértékben 
történő feltárása.

A taglalt témakör egyediségét különösen az adja, hogy a bemutatott adójogi 
intézmények – a magyar megoldásoktól igen távol állóan – elsősorban a gya-
korlatban alakultak ki, s meglehetősen kevés az a jogszabályi háttér, mely biz-
tos kapaszkodót nyújtana.

Annak ellenére, hogy a német társasági adó megoldásai lényegesen szerteága-
zóbbak és összetettebbek a magyarhoz képest, mégis jó alapot szolgáltatott, hogy 
a két ország társasági jogi szabályozása alapvetően közös gyökerekből ered.
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Pályamunkámhoz igyekeztem a lehető legszélesebb körben alkalmazni az 
iránymutató forrásokat, így alapul vettem a dolgozat megírásakor hatályos 
jogszabályi rendelkezéseket, melyeket elsősorban azzal a gyakorlati megköze-
lítést alkalmazó szakirodalmi háttérrel töltöttem ki, amely számtalan csoport-
képzési lehetőséget és egyúttal példát is szolgáltatott.

Figyelemmel arra, hogy gyakran az egyes, német rendszerben alkalmazott 
jogintézmények ismeretlenek a magyar jogalkalmazók számára, így szüksé-
gesnek mutatkozott az eredeti idegen nyelvű kifejezések használata is.

Munkámmal nemcsak kifejezetten pénzügyi megközelítésre szorítkoztam, 
hanem olyan az adójoggal elválaszthatatlannak mutatkozó jogterületeket is 
érintettem, melyek a gyakorlatban szerves kapcsolatot mutatnak a téma fő 
irányvonalával.

Szem előtt tartva azon tényt, hogy jelen esetben csupán az eredeti, szaknyelvi 
jogforrások állnak a német adójog iránt érdeklődök részére, így munkámhoz 
mellékeltem az általam készített jogi szakfordítást is, kiindulópontként és ösz-
tönzésként az esetleges további kutatásokhoz.

Az adójog jelen tárgyban történő megközelítése véleményem szerint különös-
képpen alkalmas arra, hogy olyan eddig még nem ismert megoldásokat tárjon 
a magyar jogalkalmazók elé, amelyek esetlegesen megfontolandóak a később 
kialakítandó szabályozás során.
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PÉNZÜGYI JOG II. TAGOZAT

BARTHA MERCÉDESZ
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Balla Zsuzsanna tanársegéd

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELADÓSODÁSA,  
AVAGY HELYHATÓSÁGOK SLAMASZTIKÁBAN

Az általam kutatott téma jelenleg komoly aktualitással bír, ugyanis egyre több 
hír kap szárnyra tönkrement, eladósodott, ellehetetlenült helyi önkormány-
zatokról. 2010 novemberében Komárom-Esztergom megye második legna-
gyobb lakosságszámú városa, a megye egyik „névadója”, Esztergom ellen is 
megindult a „hírhedt” adósságrendezési eljárás, amely az eladósodás fázisá-
ban a legvégső állomás, amikor az önkormányzatnak már a kötelező feladatai 
ellátásához is segítség szükséges. 

Az eladósodásért legtöbb esetben a meggondolatlan hitelfelvétel és kötvény-
kibocsátás a felelős, mely mögött számos okot felfedezhetünk. Sok helyható-
ság megy azért tönkre, mert az Európa Unió nyújtotta fejlesztési lehetőségek 
csábítják őket, és hajlandóak előteremteni az önrészt bármi áron. Szigetvár 
önkormányzatának tetemes mértékű adóssághegyei mögött pont ez áll, leg-
több projektnél az önrészt szinte teljes egészében hitelekből finanszírozták, 
melyet már nem volt képes tartani. Ehhez hozzájárult az is, hogy olyan beru-
házásokat kezdeményezett, melyre nem is feltétlenül volt szükség, így azok-
nak a fenntartása a vállalt ideig is kétséges, amely miatt újra ellehetetlenül-
het a város.

Közgazdasági oldalról nézve a hitelezési kereslet mellé társul a bankok olda-
láról egy hitelezési kínálat, mely lényegében az eladósodás ténylegesen meg-
valósult korlátját jelenti hazánkban. A pénzintézetek nagy várakozásokkal te-
kintenek az önkormányzati szektor felé, versengenek értük. E bizalom mö-
gött az áll, hogy kevésbé látják őket kockázatosnak egy vállalkozásnál, mivel 
az önkormányzatok működése minden körülmények között folyamatos, jog-
utód nélkül nem számolhatók fel. Annak ellenére áll fenn ez, hogy az állam 
nem tartozik semmilyen felelősséggel az önkormányzat helytelen gazdálko-
dásának következményeiért, pedig az ellehetetlenülésben sokszor az állam is 
nagy szerepet játszik, legalább is közvetve.

A jogi szabályozást tekintve sem túl rózsás a helyzet, hiszen elvben megva-
lósul a helyi önkormányzatok hitelfelvételének jogi korlátja, hiszen az önkor-
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mányzati törvény is tartalmazza a lehetséges limitet, de a gyakorlatban sajnos 
csődöt mond a szabályozás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az adósságren-
dezésben részes önkormányzatok száma, és ami a legfontosabb: mérete.

Többek között a fent említett aspektusokból járom végig a problémát dolgo-
zatom során és arra keresem a választ, hogy mi vezethetett a jelenlegi szorult 
helyzethez, milyen változtatásokkal lehetne kilábalni belőle.

HORVÁTH JÁNOS SÁNDOR
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Ercsey Zsombor tanársegéd

A MAGYARORSZÁGI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSA  
ÉS ENNEK FINANSZÍROZÁSA

A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére szánt 
források hatékony felhasználása során a legnagyobb problémát az jelentette, 
hogy nem volt egyértelmű a programok célja, az a konkrét feladat kijelölés, 
amelynek mentén eredményesebb munkát lehetett volna végezni. Ezenkívül 
a feladatokhoz rendelt pénzek sem összegszerűek, így nehéz bármilyen fele-
lősségi, esetleg elszámoltatási rendszert felállítani.     
 

A pénzügyi keret legjelentősebb elemei, így a foglalkoztatási, illetve uniós tá-
mogatások roma kedvezményezettjeinek száma finoman szólva is kérdéses. 
Az írás elején feltett kérdésre (Mire költődtek el a roma pénzek?) az egysze-
rű és – kis túlzással – sarkított válasz tehát az, hogy lényegében nem a romák 
integrációjára. 

Az ide vonatkozó éves jelentések és beszámolók ismeretében, olyan összege-
ket és forrásokat számolnak el roma pénzként, amelyek egyáltalán nem ne-
vezetők erre a célra fordított kiadásoknak. Igazán áttörő reformokat csak úgy 
lehet kivitelezni a gyakorlatban, ha az adott reform több kormányzati ciklu-
son keresztül, összehangolt politikával kerül megvalósításra, melyet termé-
szetesen felül kellene emelkedni a politikai pártok egymásközti ellenszenvén. 
A magyar politika egyik kardinális pontja a roma kérdés és ennek megoldá-
sa, hiszen a jövőben számos olyan elemre lesz hatással e probléma, mely ki-
hat mindennapjainkra. „A sikerre csak koherens kormányzati politika adhat 
reményt.”

Álláspontom szerint olyan ellenőrző apparátus felállítására is szükség van, 
amely az OCÖ és CKÖ-k működését negyedévente ellenőrzi és hiányosságok 
esetén a felelős személyeket eljárás alá vonja, hiszen az Állami Számvevőszék 
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ellenőrzései ekkora felelősség mellet nem elegendők. A rendszerváltás óta el-
telt 20 év szinte teljesen eredménytelen volt a magyarországi romák felzárkóz-
tatásában, éppen ezért radikális változtatásokra van szükség a roma célú pén-
zek ellenőrzése tekintetében. Eddigi tapasztalataim szerint egyik politikai ol-
dal sem állt kellő komolysággal a probléma megoldásához, így kijelenthetem, 
hogy a feladat megoldásának terhe a következő generáció vállaira kerül.

KÁLMÁN JÁNOS
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Bende-Szabó Gábor egyetemi docens – Dr. Hajasné dr. Borsa Do-

minika tanársegéd

A PÉNZÜGYI PIACOK FELETTI FELÜGYELET ÚJRAÉRTELMEZÉ-
SE A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG TÜKRÉBEN – KÜLÖNÖS TEKIN-
TETTEL AZ EURÓPAI „SZUPERFELÜGYELET” LÉTREHOZÁSÁRA

A 2008 végén kirobban és máig ható pénzügyi válság hiányosságokra muta-
tott rá az EU pénzügyi felügyeleti rendszerében, amely a pénzügyi piacok in-
tegrációja terén elért nagymértékű előrehaladás, és a határokon átnyúlóan te-
vékenykedő jogalanyok megnövekedett jelentősége ellenére még mindig töre-
dezett a nemzeti határok mentén. Erre való tekintettel José Manuel Barroso el-
nök egy magas szintű szakértői csoportot kért fel Jacques de Larosière, a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) korábbi ügyvezető igazgatójának vezetésével, hogy 
tegyen ajánlásokat egy hatékonyabb, integrált és fenntartható felügyeleti ke-
ret megteremtése érdekében.

A csoport munkája alapján az Európai Bizottság a hatóságokat létrehozó ren-
deletek tervezeteit széles körű nyilvános szakmai vita nyomán készítette el. 
Az ECOFIN 2009. december 2-án hagyta jóvá a tervezetet, 2010. szeptember 
7-én az EU pénzügyminiszterei, majd szeptember 21-én az Európai Parlament 
is elfogadta.

Az Európai Unió 2011. január 1-jével új, a pénzügyi stabilitást biztosító ke-
retrendszert hoz létre. Vezérlő elve az új rendszernek az a felismerés, hogy 
a legtöbb uniós országban nagy páneurópai csoportok által dominált, integ-
rált uniós pénzügyi piac nem működhet megfelelően, ha a felügyelet országok 
szerint elkülönült, szétaprózódott marad.

dolgozatomban az új európai pénzügyi felügyeleti rendszert létrehozásához 
vezető folyamatot, valamint magát az új szervezetrendszert kívánom körbe-
járni, megismertetni, elemezni és értékelni. Ehhez azonban szükségesnek ér-
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zem a megalapozottságot garantáló történeti-elméleti alapvetések és kitekin-
tések megtételét.

Szerkezetileg három fő részből áll a dolgozat. Az első részben kísérletet te-
szek a jelen gazdasági válság, valamint az állam gazdasági életben betöltött 
szerepének XX. századi változásának vázlatos bemutatására. A második rész 
a pénzügyi piacok meghatározásával, valamint a szabályozás és a felügyelet 
szükségességének bemutatásával foglalkozik. A harmadik rész pedig az új 
európai felügyeleti struktúra létrehozásához vezető folyamatot, valamint az 
új felügyeleti szervezetet mutatja be kritikai szemmel.

Véleményem szerint a dinamikus pénzügyi piacokat csak az a felügyelet tudja 
hatékonyan figyelemmel követni, amelyiknek kötelező erejű szabályozási ha-
tásköre is van. Ezt a felügyeletet dinamikus felügyeletnek is nevezhetjük. Az új 
európai felügyeleti struktúra alkalmas lehet ennek a szerepnek a betöltésére, 
ugyanis egyrészt a makro- és mikroprudenciális megközelítésének hatékony 
kombinációjára épül, másrészt számos szabályozási eszközzel rendelkezik.

Az új rendszer legfőbb mozgatórugója, hogy ha elkerülhetetlenek is a továb-
bi pénzügyi válságok, a társadalmi és gazdasági hatásokat a jövőben a lehető 
legalacsonyabb szintre szorítsa. A cél világos és okszerű, a jövőben meglátjuk, 
hogy vajon teljesíthető-e.

KOVÁCS BEATRIX
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Simon István egyetemi docens

A PÉNZÜGYI SZEKTOR EGYSÉGES FELÜGYELETE  
ÉS ÚJ KIHÍVÁSAI A VÁLSÁG NYOMÁN AZ EURÓPAI UNIÓBAN

dolgozatom célja a pénzügyi felügyelet aktuális kérdéseinek vizsgálata. Ezt 
időszerűvé teszi a ma már enyhülőben lévő pénzügyi és gazdasági világvál-
ság, amely a pénzügyi rendszer egészét érintő hiányosságokat tárt fel a pénz-
ügyi szabályozás és felügyelet terén. Mindenekelőtt fontosnak találtam az 
olyan alapkérdések megvizsgálását és tisztázását, mint a pénzügyi felügye-
let szükségessége és lehetséges szervezeti megoldásai. Utóbbi kérdés kapcsán 
arra kerestem a választ, hogy az egységes vagy a pénzügyi ágazatonként spe-
cializált felügyeletek képesek hatékonyabban működni, vagy esetleg a köz-
ponti bank a legmegfelelőbb pénzügyi felügyelet. Mindezek áttekintése után 
mutatom be az Európai Unióban végbemenő pénzügyi felügyeleti reformot, 
megvizsgálva, hogy miért is volt szükség az újításokra, milyen mértékű re-
formot valósítottak meg jelenleg és melyeket lehetne a jövőben véghezvinni.
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Kutatásom során igyekeztem minél szélesebb körben feldolgozni a témába 
vágó magyar és külföldi szakirodalmat, valamint az európai uniós forrásokat. 
Az alapkérdések eldöntéséhez megvizsgáltam a pénzügyi felügyelet szüksé-
gessége és az egységes felügyelet mellett, illetve ellen szóló érveket, valamint 
az egységes felügyelet kialakulási és fejlődési folyamatát, típusait. Az uni-
ós pénzügyi felügyeleti reform háttereként elemzem a megelőző felügyeleti 
struktúrát és a válságot kiváltó legfőbb pénzügyi piaci problémákat. A reform 
folyamatát és az új felügyeleti struktúrát az EU legfőbb szerveinek, valamint a 
magyar Felügyeletnek a felügyeleti keret megújításával kapcsolatos álláspont-
jával együtt mutatom be.  

A téma feldolgozása után megállapítható, hogy a válság alátámasztotta a 
pénzügyi felügyelet szükségességét. Az egyes felügyeleti rendszerek előnye-
it, illetve hátrányait mérlegelve egyértelműen az integrált felügyeleti modellt 
találtam hatékonyabbnak, a tagállamok többségéhez hasonlóan. A felügyele-
ti fejlődés az egységes felügyeletek térnyerése mellett a kockázatalapú modell 
kiegészítése, valamint a felügyelés európai szintjének megerősítése felé halad. 
Az utóbbit támasztja alá, hogy hosszú tárgyalások eredményeként elfogadták 
az új európai felügyeleti struktúrát. A reform nem megy el az egységes euró-
pai pénzügyi felügyelet felállításáig, egyelőre az integrált nemzeti felügyeleti 
hatóságok közötti együttműködés fokozását és a hatékonyság növelését tűzte 
ki célul. Az Európai Rendszerkockázati Testület és a három európai felügye-
leti hatóság felállítása révén egy erősebben koordinált felügyeleti rendszer jön 
létre, amely képes a jövőbeli válságok megelőzésére és segíti a harmonizáltabb 
szabályok kialakulását, ezáltal lehetővé téve az egységes európai piac minél 
hatékonyabb és biztonságosabb működését.

NAGY BARBARA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella tanársegéd

A GYÓGYSZER-FINANSZÍROZÁS RENDSZERE:  
JÓ ÚTON VAGY TÉVÚTON?!

„A kockázatok és a mellékhatások elkerülése érdekében olvassa el a (beteg) tá-
jékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!”  Témaválasz-
tásomat az ihlette, hogy így vagy úgy, de mindennap találkozhatunk gyógy-
szerekkel. Számos égető probléma jelentkezik a gyógyszer-finanszírozás te-
rületén, meghatározóak a gyógyszertámogatások szabályrendszerének ano-
máliái. 
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Dolgozatom célja, hogy feltárjam a gyógyszerkassza kapcsán felmerülő defek-
tusok eredőit, hatásait, a kezelésére elfogadott kormányzati intézkedéseket és 
azok hiátusait. A gyógyszer-támogatási rendszer sajátosságait, ellentmondá-
sait pénzügyi jogi aspektusból vizsgálom. Kutatásaim jogszabályok és a vo-
natkozó szakirodalmi források elemzésén alapulnak, kutatásaim eredményét 
statisztikai adatokkal, valamint európai uniós jogeset feldolgozásával egy-
aránt alátámasztom.

A gyógyszer-finanszírozási rendszer deficitjeinek feltárását és pénzügyi jogi 
aspektusainak rendszerezését követően górcső alá veszem a jelenlegi gyógy-
szerár-támogatás struktúráját, amely keretében azok különböző csoportjait, 
intézményeit (például különkeretes támogatás, hatóanyag fix és terápiás fix 
támogatás, támogatásvolumen szerződés) rendszerezem, elhatárolom, elő-
nyeit és hátrányait meghatározom. A 2007-es reformok hatásait költségveté-
si adatok elemzésén keresztül vizsgálom, meghatározom ezen intézkedések 
eredményét, továbbra is megoldásra váró kérdéseit. Munkámban felfedem a 
2011-re tervezett egészségügyi salátatörvény tervezetét, különös tekintettel a 
gyógyszertámogatásra vonatkozó rendelkezéseire, amelynek kapcsán három 
lehetséges jövőbeli alternatívát tárok fel, majd megvizsgálom azok Gyógy-
szerkasszára gyakorolt hatásait.

Hazánkban nagyon gyakori, hogy egy rendszer működését nem a szereplők 
érdekeltségétől, hanem a végletekig bonyolított szabályoktól várják, ami pon-
tosan ennek következtében kudarcba fullad. 

Álláspontom szerint a gyógyszer-finanszírozási rendszer túlszabályozott, a 
különböző támogatási technikák továbbra is szétaprózottak, túlságosan dif-
ferenciáltak. A lényeg nemcsak a támogatás-szabályok átalakításában, hanem 
a gyógyszerpolitika stabilitásának kialakításában, és adekvát gyógyszerár-tá-
mogatási stratégia kidolgozásában, a gyógyszerpiaci szereplők érdekeltté té-
telében rejlik. Hiányossága még a rendszernek az, hogy a támogatás nem a 
betegnek, a beteg anyagi viszonyaihoz mérten, hanem a gyógyszergyártónak 
kerül kifizetésre. A milliárdos, vagy a megfelelő anyagi körülmények között 
élő gyógyszerfogyasztó így ugyanolyan mértékű támogatásban részesül, mint 
az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező. Így a támogatást nem a gyártók-
nak, hanem a betegeknek kellene kifizetni, ezzel pedig gyógyszerkassza de-
ficitje is csökkenne.

dolgozatom zárásaként de lege ferenda javaslatokat teszek, amellyel célom 
egy áttekinthetőbb támogatási rendszer kialakítása, és a gyógyszerár-tárgya-
lásokon orvosszakértői kontroll bevezetése a gyógyszergyártói túlkapások re-
dukálása érdekében.
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RÁCZ DÁNIEL
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Simon István egyetemi docens

A SHORT ÜGYLET ÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK PERSPEKTÍVÁI

A 2008-as globális pénzpiaci válság elemi erővel irányította rá ismét a figyel-
met a short ügyletekre és szabályozásuk dilemmáira. Egyes vélemények sze-
rint a shortolás kifejezetten felelőssé tehető a világ értékpapírpiacain végigsö-
pört krízis kirobbanásáért, míg mások úgy vélik, csupán súlyosbította a nega-
tív folyamatokat. A fedezetlen short ügyleteket egységesen kiáltotta ki a vi-
lág nemkívánatos tőkepiaci tranzakciónak, míg a fedezett ügyletek megítélé-
sét továbbra is komoly ellentmondások övezik. A szakmai fórumoktól a poli-
tikai döntéshozókon és a véleményformáló sajtón át a széles közvéleményig 
mindenkit élénken foglalkoztat jelenleg a probléma, habár sok esetben az ér-
zelmek és ideológiai prekoncepciók vezérlik úgy a megnyilatkozásokat, mint 
a szabályozást. A dolgozat arra vállalkozik, hogy feltérképezze a short ügylet 
működési mechanizmusát, jogi kereteit és jövőbeni szabályozási perspektívá-
it. Különösen izgalmas és inspiráló kihívás ez, hiszen a téma rendkívül aktuá-
lis, az új szabályozás kialakítása jelenleg is folyik, továbbá a magyar pénzügyi 
jogi szakirodalom eleddig igen kevés figyelmet szentelt a témának.

A pénzügyi piacok globális természetéből kiindulva nemzetközi perspektí-
vába helyezve kerül tárgyalásra a vizsgált kérdés, kiemelt figyelmet szentel-
ve az USA, az EU és hazánk szabályozásának. A dolgozat részletesen elem-
zi a short ügylet működését, kockázatait és funkcióit, ezt követően felvázol-
ja milyen hátrányos és előnyös közgazdasági vonzatai vannak a shortolásnak. 
Mindezek után röviden bemutatja a 2008-ban szerte a világban bevezetett kor-
látozó válságintézkedések jellegzetességeit és ezek hatásait, majd ismerteti a 
legújabb szabályozási koncepciókat és tendenciákat. Végül a dolgozat kísérle-
tet tesz a szabályozási tendenciák szintetizálása útján, illetve a piaci szabályo-
zás elveinek figyelembe vételével egy önálló koncepció felvázolására. 

A tanulmány elveti az egyoldalú értékeket tükröző és radikális szabályozá-
si megoldások (pl. fedezett short ügylet tiltása) lehetőségét, és szofisztikált, 
kompromisszumokkal kialakított modellt támogat. Így amellett érvel, hogy a 
fedezett short ügyleteket megfelelő bejelentési kötelezettség és hatékony fel-
ügyeleti beavatkozási hatáskör mellett, ugyanakkor szükségtelenül korlátozó 
intézkedések nélkül engedélyezni javasolt. Ez a gondolat a költség-hatékony-
ság mérlegelését szem előtt tartva arra épül, hogy a szabályozásnak a short 
ügyletek piaci hatékonyságot és likviditást növelő előnyös hatásainak meg-
őrzésén, és a rövidtávú negatív következmények eliminálásán kell alapulnia.
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VAJDA ANDREA JUDIT
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella tanársegéd

ÚJ UTAKON A HAZAI BANKFELÜGYELETI RENDSZER,  
AVAGY ÉLET A VÁLSÁG UTÁN

A hazai bankfelügyeleti struktúra vizsgálata azért aktuális kutatási terület, 
mert a 2007-ben kezdődő – majd globálissá váló – (pénzügyi) válság arra is 
felhívta a figyelmet, hogy nem rendelkezünk megfelelő mechanizmusokkal, 
amik a hasonló sokkhatásokat képesek lennének előre jelezni, illetve kezel-
ni. dolgozatom középpontjában a hazai intézmények – kiemelten a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank – és az Európai 
Unió szemléletváltása állt.  

A jegybank elemzése kapcsán annak eszköztárát, a válság kapcsán folyta-
tott tevékenységét és az akkori legfontosabb lépéseit vettem górcső alá. Vizs-
gáltam a leány- és anyabankok válságban betöltött „fertőző” szerepét, vala-
mint kapcsolatát a hazai hitelintézeti szektor tulajdonosi megoszlásával.  Vé-
gül arra a megállapításra jutottam, hogy mivel a magyar hitelintézeti rend-
szer tulajdonosi megoszlása 90 százalékban közvetve vagy közvetlenül kül-
földi érdekeltségű, ezért még nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni a hatá-
ron átnyúló hatósági együttműködésekre. Hogyan valósítható meg a struk-
túra ilyen irányú erősítése? Vajon az Európai Unió képes alternatívát nyúj-
tani? Mit jelent az Unió által kidolgozott új pénzpiaci felügyeleti rendszer? 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kapcsán kutatásom középpont-
jában a prudenciális felügyelet és a fogyasztóvédelmi funkció elemzése állt. 
Milyen eszközökkel biztosítható a prudenciális felügyelet? Mennyire hatéko-
nyak, az olyan „puha” eszközök, mint az ISAAP és SREP vizsgálatok? Állítá-
som szerint a fogyasztóvédelmi funkció kifejezett megjelenésével új védőbás-
tya került kiépítésre a hazai bankfelügyeleti rendszerbe. Emellett dolgozatom 
tárgyává tettem a kapcsolódó területek kutatását is: a Magatartási Kódex spe-
cialitását, a Pénzügyi Stabilitási Tanács szerepét és annak a struktúraváltozás-
nak a realitását, mely szerint a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyelete összekapcsolódna egy szervezeti formává. 

Tény, az Európai Unió sem tudott hatékonyan fellépni a pénzügyi válsággal 
szemben. Elindult azonban egy, a Lámfalussy-eljárás mechanizmusára épülő 
jogalkotási folyamat, amelynek célja egy új pénzpiaci felügyeleti rendszer fel-
állítása. Ez nem csupán „tűzoltás”, a jövőbeli sokkhatások kivédésére alkal-
mas erősebb jogkörökkel rendelkező szervezet születéséről van szó. Az Unió 
az új rendszer keretében a hatékonyságot erősíti álláspontom szerint. A Báze-
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li Bankfelügyeleti Bizottságot a Bázel II. és a Bázel III. szempontjából vizsgál-
tam, illetve annak Unióval való kapcsolatára is rávilágítottam.

Feltételezéseimet statisztikai adatok bevonásával és jogszabályok vizsgálatá-
val támasztottam alá. Végső megállapításom, hogy a bankfelügyeleti hatósá-
gok szabályozásának újragondolása, mind hazai, mind uniós szinten előtérbe 
került. A válság komoly rombolást okozott. Az állami megszorítások hatására 
a lakosság mozgástere csak szűkül(t). Kutatásomban arra vállalkoztam, hogy 
bemutassam azokat a jogszabályi változásokat, amik arra hivatottak, hogy 
ezek a rendszerek hasonló sokkhatásoknak ellen tudjanak állni. Most Ma-
gyarország és az Európai Unió célja, hogy minél prudensebb pénzügyi rend-
szert alkosson, amelyben a pénzügyi szereplők biztonságosan mozoghatnak.
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POLGÁRI JOG I. TAGOZAT

AUGUSZTIN ESZTER
ME ÁJK  
Témavezető: Dr. Juhász Ágnes tanársegéd 

A KIADÓI SZERZŐDÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI  
A HATÁLYOS MAGYAR POLGÁRI JOGBAN

Dolgozatomban a felhasználási szerződések szerepét kívántam górcső alá 
venni, melyek a szerzői jog területének kiemelkedően fontos részét képezik. 
Az elemzés során, mely kiterjed a történeti előzményekre, a nemzetközi sza-
bályozásra, valamint a felhasználási szerződések fontosabb jellemzőire, na-
gyobb hangsúlyt fektettem a kiadói szerződések specifikumainak vizsgála-
tára, amit azért tartottam fontosnak, mert a felhasználási szerződések egyik 
nevesített típusaként a jogszabály véleményem szerint nem rendezi megfelelő 
részletességgel ezt a területet. 

A dolgozat részét képezi a kiadói szerződések német szabályozásának meg-
vizsgálása is, mely alapján a magyar jogalkotás számára is hasznos iránymu-
tatások fogalmazhatók meg. 

A kiadói szerződések részletesebb szabályozása azért lenne fontos, mert egy-
szerre kell védenie az alkotó ember és a kiadó érdekeit. A szerződő felek ér-
dekeinek összehangolása, a jogi védelem mindkét fél számára elengedhetet-
len, hiszen csak így lehetséges az, hogy a felek magukat biztonságban érez-
ve, nagyobb sikerrel vigyék véghez céljaikat. A kiadói szerződések jelentősé-
ge a gazdaságban betöltött szerepük miatt sem elhanyagolható, ami még in-
kább indokolttá teszi a sui generis szerződési típus részletesebb szabályozását. 

Jelenleg a felhasználási szerződések, és ezen belül a kiadói szerződések is az 
1999. évi LXXVI. törvényben vannak szabályozva, ami véleményem szerint 
nem elégíti ki a terület jogi szabályozásának igényeit. A felhasználási szerző-
dések specifikumai megfelelő alapot szolgáltatnak arra, hogy a Ptk.-ban önál-
ló szerződési típusként szerepeljenek. Az új Ptk. megalkotásának során felme-
rült ez a koncepció, melynek elvetésére azért került sor, mert a nézettel ellen-
tétes véleményeket formálók a szabályozás túl magas absztrakciós szintjét tá-
madták. 

A könyvkiadás iparága napjainkban a hanyatlás jegyeit mutatja, hiszen az 
internet térhódítása számos visszaélésre ad lehetőséget, mely nehéz helyzetbe 
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hozza az alkotókat, akik a kiadás során szellemi alkotásukat bocsátják áruba. 
A szabályozás ezen a területen is számos kívánni valót hagy maga után, hi-
szen a technikai vívmányok megújulásának figyelemmel kísérése a jogalko-
tó feladata lenne. 

Mivel számomra a könyv mindig is jelentős értéket képviselt, a kutatások so-
rán elkeseredve tapasztaltam, hogy a könyvek eszmei értékének rohamos 
csökkenése a jogi szabályozás hiányosságaiban is keresendő. Ezen a területen 
véleményem szerint az egyik legfontosabb dolog a jogalkotó naprakészsége 
lenne, de nagy mértékben elősegítené a kiadások növekedését, ha a jogi sza-
bályozás magasabb szintje nagyobb biztonságérzetet adna a feleknek, és a je-
lenleg a kiadói szerződéseket csupán néhány szakaszban említő Szjt. részlete-
sebb iránymutatást adna mind a kiadással olykor óriási kockázatot vállaló fel-
használónak, mind pedig a szellemi alkotását nyilvánosságra hozó szerzőnek.

BENYŐCS ÁDÁM
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Németh Ágnes adjunktus

ALAPÍTVÁNYI CÉL – DE LEGE FERENDA

Dolgozatom, talán kissé fellengzősen, a de lege ferenda címet viseli, ezzel fe-
jezve ki azt a szándékot, hogy alapítványnak mint intézménynek, valamint 
ennek céljának a magyar jogrendszerben betöltött – esetleges jövőbeli – szere-
péről igyekszik gondolatokat megfogalmazni, illetve másokban további gon-
dolatokat ébreszteni. 

Nem véletlenül merült fel bennem az ötlet, hogy kutatásom fókuszába az ala-
pítványi célt állítsam: 2009-ben a parlament által elfogadott CXX. számú tör-
vény („új Ptk”) már jelentős változásokat tartalmazott az alapítvány szabályo-
zásával kapcsolatban. Habár a 436/B/2010-es számú Alkotmánybírósági hatá-
rozat megakadályozta a Ptk. hatályba lépését, azonban a törvény valamint an-
nak alapját képező dogmatika abba az irányba mutat, hogy, hogy a változásra 
irányuló szándék megfogalmazódott. 

Dolgozatom első része a téma általános bemutatását tartalmazza. Ahhoz, 
hogy érthető legyen a valódi tartalma és jelentősége a bemutatásra kerülő jog-
intézménynek, először röviden annak történetét igyekszem az olvasó elé tár-
ni, majd – az európai országokra koncentrálva – egy áttekintő nemzetközi ki-
tekintést adni. Ennél a résznél dolgozatom célja tehát nem a téma kimerítő, 
minden részletet felölelő kidolgozása, hanem a jogintézményben rejlő lehető-
ségek bemutatása, azoknak rövid ismertetése. Ezt követi a magyar szabályo-
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zás közel 100 éves történetének összefoglaló leírása, majd az „új Ptk” megalko-
tásának folyamata során keletkezett „koncepció”, minisztériumi tervezetek, és 
az elfogadott törvényszöveg elemzése. 

A második nagy egységben igyekszem megfelelni a dolgozat címével támasz-
tott elvárásnak és egy lehetséges jövőbeli megoldást kidolgozni. Véleményem 
szerint az alapítványi cél kereteinek a kitágítása lehetséges a hitelezők védel-
mének, valamint az állami kasszának a sérelme nélkül is, mindehhez nincsen 
másra szükség, csak az érdekek alapos felmérésére és végiggondolt, koncep-
ciózus szabályozásra.

BERTA KRISTÓF JÓZSEF
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Erdős Andrásné dr. Szeibert Orsolya adjunktus

HOGYAN VALÓSULHAT MEG A GYERMEK MINDENEK FELETT 
ÁLLÓ ÉRDEKE A SZÉTHULLÓ CSALÁDOK KORSZAKÁBAN? 
AVAGY HOGYAN ALAKUL A SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLAT  

AZ ELVÁLÁS UTÁN?

Hogyan valósulhat meg a gyermek mindenek felett álló érdeke napjainkban? 
A címben szereplő jogi terminus technicus is csak egy távoli, mondhatni elér-
hetetlen cél, amit az államok mindinkább megvalósítani szándékoznak a ren-
delkezésükre álló eszközök birtokában. A fent említett cél valóban egy szub-
jektum, amely tartalmát és lényegét tekintve sokféle szempontból definiálha-
tó, úgymint; jogi-, pszichológiai-, politikai- vagy éppen társadalmi megközelí-
tésből. Úgy gondolom, hogy egy komplex elemzéshez, problémamegoldáshoz 
mindegyik területről kell adalékokat gyűjteni, ám munkámnak fő vázát még-
is a jog adja. Az általam választott téma, még ha a jog által szabályozott életvi-
szony is, de valójában egy rendkívül szenzitív terület, ahol ha probléma adó-
dik, megoldást maga a jog nem adhat, csupán az élethelyzetben résztvevő sze-
mélyek tudják felszámolni a vitát és újra egy élhető, békés helyzetet teremteni.  

Írásom központi eleme a kapcsolattartási jog, különös tekintettel a különélő 
szülő jogára és kötelezettségére, amit a gyermek mindenek feletti érdekével 
összekapcsolva mutatok be. Az alcímben megjelenő elválás szó hétköznapi 
megfogalmazásával azt szeretném érzékeltetni, hogy nem csupán a házastár-
sak válása, de az élettársi kapcsolatban élő szülők különválása esetére is ki-
terjed vizsgálódásom. Egy helyzetelemzéssel, különféle adatokra hivatkozás-
sal kezdem a dolgozatot, amiben alátámasztom a címben szereplő utalásomat, 
minthogy a széthulló családok korszakát éljük. A következőkben részletezem 
a kapcsolattartás problematikáját, a bontóper, a szülők, illetve felek pszicholó-
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giáját, az egyszülős családban nevelkedő gyermekek személyiségében megje-
lenhető rizikófaktorokat. A továbbiakban kitérek a hatályos magyar szabályo-
zásra a kapcsolattartás, illetve annak végrehajtása tekintetében, külföldi pél-
dákat, összehasonlításokat is említek, valamint ismertetem az új Polgári Tör-
vénykönyv tervezetének szakértői javaslatában foglaltak vonatkozásait. A fel-
soroltak alapján kísérletet teszek egy hiteles, valóságot tükröző képet adni a 
mai magyar kapcsolattartási helyzetről. Végül magam is keresem a választ a 
feltett kérdésre és felvetek új gondolatokat megfontolásra a jogalkotónak, a jo-
gászságnak, illetve a téma iránt érdeklődőknek.

Tudományos vizsgálódásom és munkám célja elsősorban, hogy felhívjam a fi-
gyelmet a probléma fontosságára és aktualitására, a diszfunkciók megoldat-
lanságára. Hiszem és vallom, hogy a jogi gondolkodás célja, illetve értelme a 
társadalom életének jobbá tétele és örömömre szolgál, ha ebben a munkában 
én részt vehetek, s főleg mert esetünkben ez a munka közvetlenül és kizárólag 
a jövőért folyik, a gyermekért.

KARÁDY ANNA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár

A HÁZIORVOS POLGÁRI JOGI HELYZETE, ÉS SZERZŐDÉSEI,  
S A PRAXISJOG, MINT ÁTRUHÁZHATÓ  

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG KÉRDÉSEI

A rendszerváltozást követően megvalósult az egészségügyi alapellátásban a 
funkcionális privatizáció, azt a problémakört jártam körül, hogy a magánosí-
tott működtetési jog megfelel-e gyakorlatban azoknak a céloknak, és érdekek-
nek, melyek a jogalkotót vezérelték a jogi szabályozás kialakításánál. 

Dolgozatomban az alapellátás csupán egy részét vizsgálom, főként a területi 
ellátási kötelezettséggel bíró háziorvosok helyzetét elemzem. A munkám fó-
kuszában az a háziorvos áll, akinek nem közalkalmazotti a státusza, hanem 
–az elterjedt hazai modell szerint- az önkormányzattal kötött feladatátvállalá-
si szerződés értelmében vállalkozásként biztosítja az alapellátást.

Az érdeklődésem kiterjed a praxisjogra, ami elválaszthatatlan a háziorvostól, 
értelmezése csak a háziorvos jogállásának vizsgálatán belül lehetséges.

tárgyalom e jog vagyoni jellegét, személyhez kapcsolódó voltát, forgalomké-
pességét és elidegeníthetőségét, a megszűnését, és megszerzését. A teljesség 
igénye nélkül külföldi egészségügyi megoldásokat is bemutatok: az angol mo-
dellt, a németet, svédet, és dánt.
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Nem pusztán leíró helyzetelemzést végeztem, hanem a problémákra lehetsé-
ges megoldási javaslatokat is tettem.

Az 1999-ben megjelölt célkitűzések eléréséhez a praxisjog bevezetése nem bi-
zonyultak alkalmas eszköznek. Az eredeti cél a szakellátás tehermentesítése, 
az alapellátás szolgáltatásainak minőségi javítása, és a teljes, valóságos priva-
tizáció volt. A működtetési joggal kapcsolatban dogmatikai hiányosságok és 
ellentmondások, továbbá gyakorlatban felmerülő anomáliák vannak jelen a 
hatályos szabályozás tükrében. Más egészségügyi rendszereket is figyelembe 
véve, a magyar szabályozás analizálása vezet el ahhoz a végső konklúzióhoz, 
hogy az önálló orvosi tevékenység szabályozása kidolgozatlan, és jogalkalma-
zási zavart okozhat. Önmagában nézve a háziorvosi szolgálat bevezetése va-
lamint a praxisjog létrehozása jó lépésnek értékelhető, mert az irány megfele-
lő volt. Az ötlet, amely a reformhoz vezetett jó elképzelésnek mondható, azon-
ban a megvalósítás nem sikerült maradéktalanul. Sajnos, az alapvető célok 
maradtak megvalósítatlanul. 

A funkcionális privatizáció gazdasági és szervezeti átalakulást hozott az 
egészségügyben, hibája, hogy sok háziorvosi szolgálat esetében a rendelő, a 
berendezések, illetve tárgyi eszközök a települési önkormányzat tulajdoná-
ban állnak, tőlük függ ezek állagmegőrzése. A fejlesztés és a beruházás a kép-
viselő testület döntésétől függ, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben, az 
alapellátás fejlesztését illetően a döntést laikusok hozzák. Ez komoly ellentéte-
ket okozhat egy forráshiányos önkormányzat, és egy fejlesztéseket kívánó há-
ziorvos között. Az igazi áttörést a teljes privatizáció jelentette volna. Ha már 
elindult a szabályozás egy meghatározott irányba, akkor az úton végig kellene 
menni, a félmegoldások mindig csak bajt szülnek. A privatizációval kapcsola-
tos jelmondat az lehetne, hogy: tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!

KISS GÁBOR
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Témavezető: Dr. Hegyi Márton főiskolai adjunktus

A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS VONATKOZÁSAI  
A HATÁLYOS EGYHÁZJOG SZERINT

Szinte már-már közhellyé vált az a megállapítás, hogy napjainkban a házas-
ság válságát éli, azonban ennek kitűnő jelei a megugró házassági vagyonjogi 
szerződések, melyekkel azt a jövőt igyekszenek biztosítani, melyet eddig a há-
zasság szentségének „aranyfedezete” nyugtázott. Ebben a tanulmányban az 
említett szerződést szeretném megvizsgálni az egyházjogász szemével.
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Dolgozatomat a következő nagy gondolati egységekre szeretném osztani: elő-
ször definiálom és körüljárom azokat az alapvető fogalmakat, melyek elen-
gedhetetlenül szükségesek a témám helyes értelmezése céljából. Majd tekin-
tettel a dolgozatot olvasó vagy a világi jogban, vagy pedig a kánonjogban já-
ratos személyekre, kitérek témám mind világi jogi, mind kánonjogi alapjaira. 
Ennek értelmében a második fejezetben elsőként általános áttekintést nyújtok 
a házassági vagyonjog alapjairól, majd erre szorosan építve a fejezet végén a 
házassági vagyonjogi szerződést járom körbe szigorúan a világi jog keretei 
között. A harmadik fejezetben először a keresztény erkölcsteológia szempont-
jából vizsgálom meg az említett szerződést.  Ezek után a témám szükségessé-
géhez mérten felvázolom a kánoni házasság alapjait, majd megvizsgálom azo-
kat a kánonjogi tényállásokat, amelyeket a házassági vagyonjogi szerződés-
re is vonatkoztathatunk. Mindezekből kiválasztva a relevánst, alkalmazom a 
tényállást a szerződésre, és végezetül levonom a szükséges konzekvenciákat.   

A dolgozat elején felvetett kérdésemet esszenciálisan így foglalhatnám össze: 
Vajon az olyan egyházi házasságok, melyeket házassági vagyonjogi szerződés 
mellett kötöttek meg, érvénytelenek-e? Megelőlegezve a választ, igenlőleges fe-
leletet adok a kérdésre, természetesen azokat a körülményeket figyelembe véve, 
melyek megléte esetében az ilyen szerződés más kontextusban jelenik meg. 

Kutatásom végén próbáltam olyan irányelveket megfogalmazni, melyekkel 
az előbb felvázolt házasságkötési esetek elkerülhetőek, illetve megoldható-
ak. Ezek alapvetően pasztorális jellegű konzekvenciák, melyek közül megem-
líthetném a körültekintőbb jegyes vizsgálatot, melynek véleményem szerint 
szükségképpen ki kell térni olyan pontokra illetve körülményekre, melyeket a 
modern kor újításai állítanak az egyház elé. Végezetül pedig a kérdés súlyossá-
gát érzékeltetvén fontos megjegyezni, hogy témám aktualitása, mely érinti az 
egyházi házasságkötéseket is. Nem kisebb dologról van pedig szó, mint annak 
a szentségnek az érvényességéről, mely egy egész életközösséget alapoz meg.

KOLLER KÁRMEN CSENGE
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Németh Ágnes adjunktus

A SOPRONI MÉLYGARÁZS-ÜGY: KÖZJOG ÉS MAGÁNJOG  
KERESZTTÜZÉBEN- MEDDIG „MÉLYEDHET” A POLGÁRI JOG?

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. I. 21.446/2008-as számon hozott ítélete az utóbbi 
évek egyik nagy érdeklődésre számon tartott döntése volt. A csak „soproni 
mélygarázs ügyként”elhíresült eset személyes érdeklődésemet is felkeltette. 
A dolgozat arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa: a Legfelsőbb Bíróság dön-
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tésével ellentétben forgalomképtelen ingatlanon nem kizárt osztott tulajdon 
létesítése, azaz a föld és az építmény tulajdonjoga forgalomképtelen ingatla-
nok esetében is elválhat egymástól. A Legfelsőbb Bíróság a forgalomképte-
lenséget, mint – meglátásom szerint – közjogi jogintézményt a magánjog al-
kotórészre vonatkozó szabályai alapján alkalmazta, és e tekintetben mintegy 
új jogtételként állapította meg, hogy forgalomképtelen ingatlanon nem lehet 
osztott tulajdont létesíteni. A dolgozat középpontjában az a fő kérdés áll, hogy 
lehetséges-e a forgalomképtelenség, mint a dolgokon fennálló közjogi korláto-
zás alkalmazása a magánjog szabályai szerint, azaz feltétlenül kiterjed-e a for-
galomképtelenség az alkotórészre.

A munka alapvetően két részre tagolódik. Az első rész azzal foglalkozik, 
mi számíthat a polgári jog szerint önálló ingatlannak, és mi alkotórésznek; 
valamint vizsgálja a tulajdon vertikális kiterjedésének határait. Részlete-
sen elemzi, milyen megfontolásból és mely esetekben töri át a polgári jog az 
aedificiumsolocedit elvet. A második rész a forgalomképtelenség témakörét járja 
körül. A dolgozat bemutatja a forgalomképtelenség okait, megjelenését a hatá-
lyos szabályozásban és más jogrendszerekben, valamint vizsgálja a forgalom-
képtelenség vertikális kiterjedését. 

A munka azzal az állásponttal ért egyet, miszerint a forgalomképtelenség a 
dolgokat a magánjogi forgalom és a magánjogi tulajdon köréből teljes egészé-
ben kivonja, ezért ezeken a dolgokon a magánjogi tulajdon fogalma nem is ér-
telmezhető, azokat a magántulajdoni tulajdonforgalomból kivett tárgyaknak 
tekinthetjük. Osztja dr. Lábady Tamás véleményét a tekintetben, miszerint ez 
a megállapítás így csak az ingatlan felszínére igaz, arra a területre, mely a köz-
tér funkciót ténylegesen ellátja, amíg az a köztér rendeltetését kitölti. 

A forgalomképtelenség egyik oka, célja, hogy garantálja a köztér elidegenít-
hetetlenségét, ami fogalmilag csak az ingatlan felszíne, így a forgalomképte-
lenség nem terjedhet ki a mélygarázsra. El kell választani az ingatlan és a köz-
terület fogalmát: az ingatlan olyan magánjogi kategória, melyre érvényesek 
a magánjogi szabályok (például a dologkapcsolatokra vonatkozóan), a köztér 
azonban egy közjogi kategória, mely mindig meghatározott rendeltetéssel bír. 
Ezért nem is lehet köztérként kezelni a mélygarázst, mely teljesen más rendel-
tetéssel bír, mint a felszíni köztér. Ha elfogadjuk, hogy a forgalomképtelenség 
közjogi korlátozás, le kell szögeznünk, hogy nem lehet közjogi jogintézménye-
ket magánjogi logika alapján alkalmazni. 

A dolgozat feldolgozza az eset kapcsán megjelent publikációkat, valamint az 
elemzett jogintézmények történeti és hatályos szabályozásához kapcsolódó 
magánjogi jogirodalmat és a bírói gyakorlatot.
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LOSONCI ANDRÁS
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Bércesi Zoltán adjunktus

„EGYSZERŰ HOZZÁFÉRÉS” A SZERZŐI MŰVEKHEZ? A KÖZVETÍ-
TŐ SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGÉNEK PROBLEMATIKÁJA

A szerzői jog fejlődése során mindig képes volt reagálni a technika által fek-
tetett akadályokra. Azonban az elmúlt tíz évben a digitális adattovábbítás és 
az internet újabb kihívások elé állította a szellemi tulajdonvédelmet, hiszen 
a Gutenberg-korszakhoz képest felgyorsult és többdimenzióssá vált a szer-
zői jog megsértése. A jogsértők száma megsokszorozódott, kilétük felderítése 
megnehezült. Éppen ezért a jogosultak oldaláról megfogalmazódott az igény, 
hogy az internet infrastruktúráját alkotó, a magatartásoknak helyt adó és azo-
kat közvetítő szereplőket, az ún. közvetítő szolgáltatókat is bevonhassák a fe-
lelősségre vonás folyamatába. Dolgozatunkban a két legjelentősebb ilyen szol-
gáltató, az ún. egyszerű hozzáférést biztosító- és tárhelyszolgáltató felelőssé-
gének amerikai, Európai Uniós, valamint magyar szabályozását mutatjuk be, 
majd kitérünk a közelmúltban kialakult jogalkotási paradigmaváltásra, az ún. 
három csapás rendszerére, majd észrevételeinket összegezve teszünk de lege 
ferenda megállapításokat.

dolgozatunk elején bemutatjuk a jogsértés folyamatát, különös hangsúlyt fek-
tetve a jogsértő magatartást közvetítő szolgáltatókra, valamint a fel-és letöl-
tés jogi minősítésére, melyhez a magyar Szjt-t hívjuk segítségül. Rámutatunk 
arra, hogy a közvetítő szolgáltatók mind technikailag, mind gazdaságilag 
megfelelő pozícióban vannak ahhoz, hogy a jogosultak joggal vessék fel fele-
lősségük kérdését. Ezután rátérünk az ilyen szolgáltatók Egyesült Államokbe-
li szabályozására, így kerül bemutatásra az ún. másodlagos felelősség kérdé-
se. Hangsúlyozzuk, hogy e felelősség fennállása, valamint az ez alóli mente-
sülés szigorú kritériumok fennforgása esetén állapítható meg, így nyújtva hé-
zagmentes szabályozást. Ezzel állítjuk szembe az Európai Unió irányelveit, 
melyek eltekintenek attól, hogy a kontinentális jogrendszerekben nincs má-
sodlagos felelősség, és így inkább azonosítják a közvetítő magatartást a köz-
vetlen jogsértők magatartásával, valamint – koncepciótlanul – átveszik az 
USA felelősségkorlátozó szabályait. Ezek után kerül sor a magyar szabályo-
zás bemutatására, ahol rámutatunk arra, hogy bár a magyar dogmatika a köz-
vetlen jogsértés talaján áll, az Elker-törvényben mégis megismétlődnek a két-
szeresen is áttételesen bekerült felelősségkorlátozó szabályok, a jogalkalma-
zás folyamata megfordul: a jogalkalmazó már eleve azt fogja vizsgálni, fenn-
állnak-e ez utóbbi szabályok feltételei, így paradox módon felelősségkorláto-
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zó szabályok állapítják meg a felelősségre vonhatóság feltételeit. Dolgozatunk 
végén kerül bemutatásra az eddig bemutatott passzív-preventív modellekből 
aktív-preventívvé váló jogalkotási folyamat, a három csapás. Ennek hátránya-
ként szögezzük le azt, hogy a szerzői jogi szabályozás megjósolhatatlan, mi-
lyen egyéb területekre, pl. hírközlési jogba gyűrűzhet át, így a jogérvényesí-
tés e túlértékelése az információs korszakban nem biztos, hogy javallott lépés. 
Összegzésként felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogalkotónak döntenie kell: a 
prevencióra, vagy a reakcióra helyezi-e a hangsúlyt. Ez utóbbi esetén el kelle-
ne fogadni a tömeges jogsértések megállíthatatlanságát, és fontolóra kéne ven-
ni a közvetítő szolgáltatókra kivetett jogdíj lehetőségét.

NAGY PÉTER DÁVID
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Németh Ágnes adjunktus

TULAJDONJOG VÉDELME ÉS TELEKKÖNYVI ELBIRTOKLÁS:  
FESZÜLTSÉG AZ INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS  

JOGI SZABÁLYOZÁSBAN

Az ingatlanokkal kapcsolatos jogi szabályozás számtalan kérdést vet fel a jog-
irodalomban és a gyakorlati életben egyaránt. E kérdések közül az egyik egy 
régi eredetű, mégis újra a figyelem középpontjába kerülő probléma kapcsán 
fogalmazódik meg: mi legyen a sorsa az ingatlan tulajdonjogának, ha a köz-
hiteles nyilvántartásban szereplő érvénytelen bejegyzés miatt az abban bízó 
harmadik személy és az eredeti tulajdonos is igényt tart rá? Erre a kérdésre ad 
választ a már hozzávetőleg százötven éves múlttal rendelkező jogi konstruk-
ció, mely lényegét tekintve az ingatlan-nyilvántartásban bízó vevőket védi az 
ingatlantulajdonosok ellenében, és amelyet röviden telekkönyvi elbirtoklásnak 
nevez a jogirodalom. E jogi konstrukció azonban önmagában is vita forrását 
jelenti, mely vita a mai napig nem zárult le, sőt egyre jelentősebbé válik: szá-
mos írásmű jelent meg a közelmúltban is ebben a témában, mindemellett az 
Alkotmánybíróság is állást foglalt a kérdésben.

Dolgozatom megírása során célul tűztem ki, hogy bemutassam az említett 
vita alapját jelentő jogi konstrukció, a telekkönyvi elbirtoklás lényegét: írá-
som első részében ismertetem a fogalomhoz tartozó jogi szabályozást és an-
nak jellemzőit, valamint a közelmúltban végbement változásait; ezután dolo-
gi jogi megközelítésből kísérlem meg bemutatni ezen ingatlan-nyilvántartá-
si szabály érvényesülésének a módját és hatását az ingatlanok tulajdonjogára. 
Ezután sort kerítek az elnevezés eredetének vizsgálatára és a név helytállósá-
gával kapcsolatos jogirodalmi állásfoglalások bemutatására, valamint az is is-
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mertetésre kerül, hogy mik azok a körülmények, melyek a mai napig szüksé-
gessé teszik e szabály alkalmazását, és melyek azok, melyek megkérdőjelez-
hetik annak létjogosultságát. Mindezzel összefüggésben megvizsgálom azt is, 
hogy az Új Polgári Törvénykönyv kapcsán milyen változtatások várhatóak a 
bemutatott jogi konstrukcióval kapcsolatban.

A telekkönyvi elbirtoklás tartalmi ismertetése után dolgozatomban sor ke-
rül a fogalom kapcsán felmerülő jogirodalmi vélemények bemutatására, va-
lamint a szabályok mögött meghúzódó probléma kifejtésére, a jogi konflik-
tus okának ismertetésére: arra, hogy az érvénytelen ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzések következtében a tulajdonjog védelme és a forgalom biztonsága 
szükségszerűen szembekerül egymással, és e konfliktus feloldása során vala-
melyik fél joga és érdeke elkerülhetetlenül sérül.

Írásom végén ismertetem saját álláspontomat a téma kapcsán, hangsúlyozva 
a jóhiszemű jogszerzők védelmének a szükségességét; mindemellett kísérle-
tet teszek arra is, hogy a már ismertetett probléma megoldása érdekében tett 
javaslatokat értékeljem, valamint szükség szerint törekedek azok kiegészíté-
sére is.

dolgozatomban feldolgozom a témával kapcsolatban megjelent aktuális jog-
irodalmi műveket és értekezéseket, valamint az e szabályokhoz kapcsolódó, 
háború előtt keletkezett irodalmat is. Mindezek mellett írásomban ismerte-
tem a magyar bíróságok egyes döntéseit, valamint az Alkotmánybíróság ide-
vágó határozatait is.

PAP ZSÓFIA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár 

AZ EGYHÁZAK JOGI SZEMÉLYISÉGÉNEK KÉRDÉSE  
POLGÁRI JOGI ÉS KÁNONJOGI SZEMPONTBÓL

 Az egyházak mindig is jelentős szerepet töltöttek be az emberek és a társada-
lom életében egyaránt. Míg a középkorban az egyház rendelkezett a világi ha-
talom teljével, addig mára az állam és az egyház elválasztásának korát éljük. 
Ennek fényében az állam nem avatkozhat be az egyes egyházak belső ügyei-
be, nem fonódhat össze intézményesen egyetlen világnézeti, vallási közösség-
gel sem: világnézeti semlegességet kell, hogy tanúsítson. E semlegesség azon-
ban nem jelent egyúttal világnézeti közömbösséget. A hazai hatályos jog a 
vallási közösségek mint társadalmi valóságok szervezéséhez és működéséhez 
semmiféle állami engedélyt nem ír (nem írhat) elő, bejelentésüket és nyilván-
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tartásukat sem kívánja meg. Amennyiben azonban egy vallási közösség az ál-
lam jogrendjében jogi személy kíván lenni, az állam lehetőséget biztosít arra, 
hogy ezt a személyiséget elnyerhesse, egyes kérdésekben privilegizált helyze-
tet biztosítva a többi társadalmi szervezettel szemben. 

dolgozatomban ezen, az állam által az egyes egyházaknak biztosított jogi sze-
mélyiségnek egyes aspektusait elemzem, a jogi személyként történő bejegy-
zéshez szükséges feltételektől kiindulva az egyházak polgári jogi képvisele-
tén keresztül eljutva azon kérdés vizsgálatáig, hogy vajon mennyire tudnak 
érvényesülni e szabályok a gyakorlatban. Napjainkban egyre több kísérlet tör-
ténik az amúgy sem kifogásmentes törvényi rendelkezések kijátszására: egyre 
gyakoribbak ugyanis az úgynevezett megélhetési egyházak, melyek közül so-
kakat a létfenntartási nehézségek, másokat az egyházakat megillető közjogi, 
illetve pénzügyi kedvezmények bírnak rá arra, hogy egyházként jegyeztessék 
be magukat anélkül, hogy bárminemű vallási tevékenységet folytatnának. Így 
az egyház mint szervezet sok közösség számára puszta eszközzé vált a megél-
hetés egyszerűbbé, jobbá tétele érdekében.

dolgozatomban nagy hangsúlyt fektettem az egyházak jogi személyiségének 
kánonjogi vizsgálatára. A kánonjogi szabályozáshoz történő visszanyúlás ko-
rántsem idejétmúlt: mint ismeretes, a jogi személy mint fogalom is a kánon-
jogban jelent meg először, emellett már csak azért is érdekes és érdemes szem-
besítenünk a civiljogi szabályozást a katolikus egyház saját jogával, vagyis a 
kánonjoggal, mivel a jogösszehasonlítás mindig termékeny táptalajt biztosít a 
jog egyes területeinek mélyebb megismeréséhez, továbbfejlesztéséhez.

A hatályos joganyag ismertetésén, illetve az összehasonlító elemzésen túl 
problémafelvetésekkel igyekeztem színesíteni dolgozatom, melyhez termé-
szetesen hozzátartozik az általam hasznosnak, megfontolandónak gondolt 
megoldási javaslatok feltüntetése is.
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POLGÁRI JOG II. TAGOZAT

BÉZSENYI BERNADETT 
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Leszkoven László egyetemi docens 

AZ EREDETI ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁNAK PROBLÉMÁI  
AZ ÉRVÉNYTELEN SZERZŐDÉSEK KÖRÉBEN

Az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos kutatás fő kiindulópontját ké-
pezi a közelmúltban megjelenő 1/2010. és 2/2010. számú Polgári Kollégiumi 
vélemény. A dolgozat a témával kapcsolatban felmerült és hosszú idő óta vita 
tárgyát képező elméleti és gyakorlati kérdések megválaszolását tűzte ki cé-
lul. Bár kívánatos lenne az érvénytelenség jogkövetkezményeinek átfogó vizs-
gálata, a terjedelmi korlátok okán a szerző csupán az eredeti állapot helyre-
állításának kérdéskörével foglalkozik, a további jogkövetkezményekkel csak 
ott és annyiban, ahol és amennyiben azt a téma szempontjából szükséges-
nek tartja. A dolgozat súlyponti kérdése az értékbeniinintegrumrestitutio al-
kalmazhatósága, mely a bírói gyakorlat jogfejlesztő tevékenysége során ala-
kult ki és vált gyakorlattá. Ez a megoldás megszüntette a hatályossá nyilvá-
nítás által felvetett jogalkalmazói problémákat, valamint megoldotta a járulé-
kos kérdések rendezését is. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának vé-
leménye azonban határozottan tagadja az értékbeniinintegrumrestitutio al-
kalmazhatóságát és dogmatikai helyességét, ezzel szemben a hatályossá nyil-
vánítást tartja alkalmazandónak. A szerző igyekszik rámutatni arra, hogy az 
értékbeniinintegrumrestitutio alkalmazása mely, az érvénytelenség körében 
felmerülő jogalkalmazási problémákra jelent megoldást. E körben foglalkozik 
a hatályossá nyilvánítás, a jogalap nélküli gazdagodás és a kapcsolódó egyéb 
járulékos kérdések problémáival is. A dolgozatban alkalmazott elsődleges ku-
tatási módszer a történeti és a hatályos elméleti és gyakorlati vélemények ösz-
szevetése, az elméleti megoldások gyakorlati megvalósulása akadályainak, és 
ezzel összefüggésben az eljárásjogi szabályok komplex vizsgálata. A mű ösz-
szegzéseként a szerző a korábban tett megállapítások felhasználásával megol-
dási javaslatokat dolgoz ki, amelyekkel megpróbál választ adni a jelenlegi tör-
vényi szabályozás és a gyakorlat által felvetett problémákra.
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BUKLI ÁDÁM
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kecskés András adjunktus

A BIZTOSÍTÉKI CÉLÚ VÉTELI JOG

A pályamunka a vételi jog biztosítéki célú alkalmazásának jelenségét vizsgálja. 
A biztosítéki célú opció a szerződési gyakorlat által kifejlesztett fiduciárius biz-
tosíték, mely körül gazdag ítélkezési gyakorlat alakult ki és számos publikáció-
nak is tárgya ez sajátos szerződés. Az intézmény alkalmazása kapcsán több kér-
dés is felvetődik, melyeket illetően mind a joggyakorlat, mint a jogelmélet meg-
osztott. A téma jelentőségét, aktualitását jelzi, hogy a Legfelsőbb Bíróság az íté-
lőtáblák kollégiumainak véleményeztetését követően nem tudott egységes állás-
pontot kialakítani a szerződés megtámadásával kapcsolatos kérdések tekinte-
tében, valamint a közelmúlt kodifikációs munkái is foglalkoztak e jelenséggel.

Kutatásomban fel kívántam tárni azokat a hitelezői megfontolásokat, ame-
lyek a biztosítéki célú opció alkalmazása mellett szólnak, másfelől vizsgáltam 
az ezzel kapcsolatban leggyakrabban felvetett kritikák megalapozottságát. A 
szakirodalmi álláspontok tükrében kerestem a dogmatikailag legtisztább vá-
laszokat a joggyakorlatban felvetődő kérdésekre. Célom volt felvázolni, hogy 
az intézmény körüli bizonytalanságok, káros aspektusok kiküszöbölésére mi-
lyen lehetséges válaszokkal szolgálhat a bírói gyakorlat illetve a jogalkotó.

Vizsgálatom során a vonatkozó jogforrások, indokolásuk, kollégiumi anyagok 
mellett feldolgoztam a biztosítéki célú vételi jogot érintő jogirodalmat, ese-
ti döntéseket is. Kutatásom során a pénzintézetek általános szerződési feltét-
eleiben rögzített gyakorlatra is figyelemmel voltam, akárcsak a gazdasági élet 
kisebb súlyú szereplői közti szerződésekre. A vitatott kérdések tárgyalásakor 
az eltérő álláspontok ütköztetéséből szűrtem le következtetéseimet. Ahol kellő 
meggyőződés mellett lehetségesnek találtam, állást is foglaltam.

A dolgozatban vázolom azokat az okokat, amelyek ennek a biztosítéki ügy-
letnek a kialakulásához vezettek, valamint kitérek az intézményt illető ag-
gályokra. Ezt követően a hatályos szabályozásnak megfelelően definiálom a 
biztosítéki célú vételi jogot, feltárom a jogviszony szerkezetét és mechaniz-
musát, majd a szerződés érvénytelenségének sajátosságait elemzem. Végeze-
tül azt vizsgálom, hogy az opció biztosítéki célú alkalmazásában rejlő, a bírói 
gyakorlatban megoldatlan problémák orvoslására milyen megoldások kínál-
koznak a jogalkotó számára. Rámutatok, hogy a szakirodalomban több félre-
értéssel és egyszerűsítő túlzással találkozhatunk például a fedezetelvonó jel-
leg vagy a zálogjogi tilalmak megkerülése vonatkozásában.
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Következtetésként megállapítható, hogy a biztosítéki célú vételi jog funkció-
ja és a formája közötti ellentmondásban gyökerezik e szerződések összetett 
problematikája. Érzékelhető e fedezeti konstrukciókban a hitelező és az adós 
helyzetében egy káros aszimmetria. Ennek feloldása és a szerződés értelmezé-
se körüli bizonytalanságoknak rendezése érdekében elengedhetetlen a jogal-
kotói állásfoglalás. A küszöbön lévő kodifikáció lehetőséget teremt arra, hogy 
a törvényhozó a szerződési biztosítékok rendszerét új alapokra helyezve rend-
szerszinten kezelje a fiduciárius biztosítékok – így a biztosítéki célú vételi jog 
– alkalmazásában felvetődő problémákat.

CHIOVINI MÁRK
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Menyhárd Attila egyetemi docens

A GÉNTECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOEGZISZTENCIÁVAL OKOZOTT  

KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGRE

A dolgozat alapját egy rendkívül aktuális probléma képezi, amely heves társadal-
mi, politikai, szakmai vitákat is okoz. A génmódosítás egy viszonylag új biológiai 
eljárás, amellyel lehetőség nyílik különböző élőlények génállományának mester-
séges megváltoztatására és ezzel új tulajdonságok létrehozására. Növények ese-
tében valamilyen mezőgazdaságilag hasznos sajátosság előállítása, így például a 
gomba- és rovarrezisztencia, vagy a nagyobb termőképesség elérése a célkitűzés.

A géntechnológiai úton történő növénynemesítés évről évre világszerte egy-
re nagyobb méreteket ölt. Ez az intenzív folyamat rendkívüli kihívás elé állít-
ja a jogalkotókat, akiknek egyszerre kell teret biztosítaniuk a tudományos fej-
lődésnek és a környezet, az emberi egészség védelmének.

A jogi szabályozás kívánalmát Magyarországon a géntörvény, míg az Európai 
Uniós szinte számos jogszabály igyekszik kielégíteni. Az Európai Unión be-
lül azonban rendkívül heves szakmai és politikai vita zajlik a génmódosított 
növények engedélyezésével kapcsolatban, több ország, köztük Magyarország 
moratóriumot is bevezetett már.

Mindegyik jogrendszer azonban szembetalálkozik olyan problémákkal, ame-
lyeket nem lehet kielégítő módon rendezni, illetve amelyek az egész szabályo-
zást bizonytalanná teszik. A védőtávolság és a lényegi azonosság elve mellett 
ilyen neuralgikus pont a koegzisztencia (azaz a hagyományos és génmódosí-
tott növények egymás mellett termesztése) és a különböző eredetű termények 
keveredésével okozott károkért való felelősség kérdése.



269

pOlgÁRi JOg ii. tagOzat

A jelenlegi piaci körülmények között az említett keveredésnek súlyos gazda-
sági következményei lehetnek, elsősorban az, hogy a hagyományos termény 
csak alacsonyabb áron adható el, de akár értékesíthetetlenné is válhat. Ehhez 
adódhat még a GM-piacra való esetleges belépés valamint a mintavétel, ki-
mutatás költsége is. Az így okozott vagyoni károkat Európában elsősorban 
a hagyományos módon, kártérítés útján lehet kompenzálni. Az egyes orszá-
gok megoldásai sok szempontból különbözőek lehetnek: van, ahol az általá-
nos kártérítési felelősség érvényesül, de gyakran szigorúbb szabályokat alkal-
maznak, így Magyarországon is, ahol a veszélyes üzemi felelősség az irány-
adó főszabály. Az igényérvényesítést azonban jellemzően az okozati összefüg-
gés bizonyításának nehézsége akadályozza. Az okozatosságnak a magyar jog-
ban jellemző rugalmasabb kezelése elviekben azonban lehetővé teszi a károk 
megtérítését. 

A felelősségen alapuló rezsim mellett több országban már megjelent alternatív 
megoldásként az állami kártalanítási alap, amelybe a génmódosított növénye-
ket termesztő gazdák fizetnek be. Hosszabb távon a GM-növények köztermesz-
tésével kell számolni, így amíg a biztosítók piaca nem képes megfelelő szolgál-
tatásokat nyújtani, a kártalanítási alap tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak.

Egyelőre nincsen megszilárdult kártalanítási rendszer, az egyes megoldá-
sok gyakran párhuzamosan is léteznek. Ez szoros összefüggésben van azzal, 
hogy a tudóstársadalom megosztottsága miatt a jogi szabályozás is csak rop-
pant bizonytalan.

CSAPÓ ÉVA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Bán Dániel óraadó – Dr. Nemessányi Zoltán adjunktus

HASZNÁLATI DÍJ A FOGYASZTÓVÉDELMI MAGÁNJOGBAN

Dolgozatomban a fogyasztóvédelmi magánjog meglehetősen elhanyagolt terü-
letével, a használati ellenérték követelés megengedhetőségével vagy épp meg 
nem engedhetőségével foglalkozom. Az elmúlt évtizedekben számos, a témát 
érintő fogyasztóvédelmi és magánjogi szabály került ugyan elfogadásra, de 
ezeket egymástól elkülönülten és eltérő koncepciókat követve alkották meg.  
A munkám során két, eddig szinte megoldatlan kérdésre keresem a választ.  
A dolgozatom első felében azzal foglalkozom, hogy hibás teljesítés esetén, 
amennyiben a vevő szavatossági jogként cserét követel, kötelezhető-e a hibás 
termék addigi használatáért bármiféle ellenérték megfizetésére? A kiinduló 
gondolat az, hogy az eladó saját szerződésszegésének költségeit ráterhelheti-e 
a jóhiszeműen teljesítő vevőre (fogyasztóra)? A dolgozat ezen részének alapját 
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az C404/06. sz. Quelle AG kontra Bundesverband ügyben hozott ítélete képezi. 
Ebben a részben kerül sor a hibás teljesítés német és uniós szabályozásának be-
mutatására, az egyes nemzeti álláspontok kifejtésére, kitérve a használat térítés-
mentessége mellett szóló indokokra, és a jogalap nélküli gazdagodás kérdésére.

A pályamű második felének központi kérdése az, hogy távollévők között kö-
tött szerződéstől való elállás esetén követelhető-e használatért díj a fogyasz-
tótól. Manapság nem ritka, hogy a felek fizikai jelenlét nélkül, távközlő rend-
szeren keresztül kötnek szerződéseket, majd a meggondolatlan vásárlásukra 
rádöbbenve elállnak a szerződéstől. Ez esetben tehát tartozik-e a fogyasztó a 
dolog használatáért bármiféle díj megfizetésével? Munkám során bemutatás-
ra kerülnek a fogyasztó számára elállási jogot biztosító irányelvek, és a távol-
lévők között kötött szerződések sajátosságai. A téma feldolgozásának alapját 
az Európai Bíróság elé előzetes döntéshozatalra terjesztett, nagy port kavart 
ítélet, a C489/07. sz. ügy Pia Messner kontra Firma Stefan Krüger ügy képezi. 
A téma kifejtése során bemutatom a nemzeti álláspontokat a használat ellen-
értékének kérdéséről, a használat és a próba elhatárolásának jelentőségét, fog-
lalkozom az elállásra nyitva álló határidővel kapcsolatos problémákkal. Mun-
kám során arra is kerestem a választ, hogy létezik-e az uniós jogban a hasz-
nálati díj egységes megítélése a magánjogi irányelvek kapcsán, valamint el-
mozdult-e az Európai Bíróság gyakorlata a Quelle ügytől a Pia Messner ügyig?

A dolgozat harmadik részében a használati díj magyar szabályozásának bemu-
tatására törekedtem, összehasonlítva az egyes fogyasztóvédelmi magánjogi 
tárgyú szabályokat. Arra kerestem választ, hogy kiolvasható-e a magyar sza-
bályozásból a használati díj egységes megítélése, és hogy indokolt-e kiterjesz-
teni a használat ellenérték követelés tilalmát nem fogyasztói szerződésekre.

A munkám során számos uniós irányelvet és nemzeti szabályt, és annak gya-
korlati érvényesülését ismertetem, részletesen kitérve az egyes nemzeti állás-
pontok bemutatására.

GÁSPÁR KINGA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Barta Judit egyetemi docens

AZ ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK  
AKTUÁLIS JOGI PROBLÉMÁI

Kutatómunkám témájául az építési vállalkozási szerződések problémáinak 
feltárását választottam tekintve elfoglalt kiemelkedő helyére a médiában, a ci-
vil társadalomban. A dolgozat négy nagy területtel foglalkozik, amelyet köz-
re fog az előszó valamint a zárszó. 
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Az első érzékeny problémakört a jogi szabályozás rendszerében találtam, ahol 
górcső alá vettem a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, mint 
magánjogi kódexet, valamint számos közjogi jogszabályt, úgymint a Közbe-
szerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt és a 191/2009 (IX.15.) Korm. 
rendeletet az építőipari kivitelezési tevékenységről. Elmondható, hogy  vonat-
kozó joganyag szétszórtan található ezen szerződések vonatkozásában.

Második nagy fejezet a szerződés fogalma,alanyai és létrehozása címet viseli, 
melyben a fogalom meghatározások tisztázását követően a különböző jogsza-
bályok különböző alany meghatározásait ütköztetem, de kitérek ebben a feje-
zetben a fedezetkezelő intézményére is, mint jogszabály által teremtett olyan 
alanyra, aki fizetési láncolatban résztvevőként a fizetési rendszer ütemezésé-
re hivatott. Továbbá ezen területen maradva megvizsgáltam a szerződés lét-
rehozására vonatkozó szabályanyag milyen ellentmondásokkal és jogalkotói 
mulasztásokkal bír. Mindezeken túlmenően helyet kapott még a szerződő fe-
lek jogainak és kötelezettségeinek, valamint a szerződés kötelező tartalmi ele-
meinek megvilágítása is, amelyek közjogi jogszabályban kaptak megfogalma-
zást. A szerződés létrehozása körében megpróbáltam a téma által megköve-
telt terjedelemben bemutatni a közbeszerzési eljárás sajátosságait és érintke-
zési pontjait a körbetartozások, valamint a versenyjog területeivel.

A következő fejezet a teljesítéshez kapcsolódó jogi problémák feltárásával fog-
lalkozik, amely magában foglalja a teljesítés és az átadás-átvételi eljárás, a vál-
lalkozói díj valamint a vállalkozót illető jelzálogjog intézményének bemutatá-
sát és elemzését a bírói ítélkezés által kimunkált gyakorlat figyelembevételé-
vel. A fentieken túlmenően a dolgozat mintegy gerincét alkotja a számos kér-
dés megválaszolására váró birtokbaadás és ahhoz kapcsolódóan a tulajdon-
jogszerzés dilemmája, valamint az utófelülvizsgálat intézménye.

Utolsó fejezetként kitekintő elemzéssel és összehasonlító módszerrel vettem 
össze a hatályos szabályokkal az új Ptk. szabályanyagát és vontam le követ-
keztetéseket.

A kutatómunka során egy nagyon izgalmas területtel találtam szemben ma-
gam, amely felvet számos alkotmányjogi, dologi jogi, gazdasági jogi, sőt még 
büntetőjogi kérdést is.
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PAPP ÉVA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Landi Balázs adjunktus

AZ IMMATERIÁLIS KÁR A MAGYAR ÉS A NÉMET JOGBAN

A napjainkban aktuális polgári jogi kodifikáció sok kérdést vet fel, így az 
immateriális kár megtérítésének problematikáját is.

dolgozatom során az immateriális kár megtérítésének egyes aspektusait mu-
tatom be, így a római jogi gyökereket, majd röviden a történeti jogfejlődést, bő-
vebben kitérve a német fájdalomdíj és a magyar nem vagyoni kártérítés funk-
cióira, a nemzetközi törekvésekre, illetve az új Polgári Törvénykönyv terveze-
tére, koncepciójára.

A hangsúly azonban az új Polgári Törvénykönyv megalkotásán, a sérelem-
díj intézményének bevezetésén és ennek funkcionális indokain van, ugyanis 
több változat született a sérelemdíj szabályozására, mely javaslatok között he-
lyenként eltérések mutatkoznak.

A magyar nem vagyoni kártérítés jogintézményére oly nagy befolyással bíró 
német jogi szabályozás részletes bemutatása a dolgozatom során helyenként 
az új Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó tervezetének alátámasz-
tására, máskor a figyelemfelkeltésre szolgál.

Az intézmény magyar és német összehasonlításából egyértelműen kiderül, 
hogy a magyar szabályozás módosításra szorul, melynek kereteit a dolgoza-
tom során más európai, de főként a német jogi szabályozás alapulvételével 
mutatom be.

Kiindulási pontom, hogy a hatályos szabályozás módosításra szorul, és alap-
vetően egyetértek Vékás Professzor úr javaslatával, azonban az indoklást hi-
ányosnak tartom a német szabályozás funkcióit tekintve. Hiányolom ugyan-
akkor a sérelemdíj táblázatának elméleti szinten történő megemlítését is, hi-
szen más európai országokban, köztük Németországban is létezik a fájdalom-
díj táblázatban történő összefoglalása, mely útmutatásul szolgál a joggyakor-
lat számára.
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POLGÁR ATTILA GÉZA
ME ÁJK
Témavezető: Ujváriné Dr. Antal Edit adjunktus

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTŐINEK  
A JOGI HELYZETE

A téma kiválasztása során a fő motiváló erő az volt, hogy az utóbbi években le-
zajlott hitelpiaci válság komoly problémákat vetett fel a pénzügyi szolgáltatói 
szektorban. A téma feldolgozása során nem nélkülözhető a klasszikus megbí-
zási jogviszony továbbá az európai és a magyar jogrendszerben újszerű, önál-
ló kereskedelmi ügynöki jogviszony elemzése, amelyek alapvetően háttér-jog-
intézményként érvényesülnek a pénzügyi szolgáltatások közvetítőire vonat-
kozóan. Az önálló kereskedelmi ügynökökre vonatkozó joganyag tárgyalá-
sakor szükséges kitérni a 86/653/EGK irányelvre, amellyel a tagállamok egy-
séges európai közvetítői jogot kívántak létrehozni. A célom az, hogy összeha-
sonlítsam a különböző szabályozásokban fellelhető hasonlóságokat és külön-
bözőségeket. Ezután térek rá a konkrét pénzügyi szolgáltatások közvetítésé-
nek szegmensére, amelynek során hazai jogszabályokra támaszkodom első-
sorban, mint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény vagy a PSZÁF különböző állásfoglalásai, továbbá bemutatva a 
közvetítőket érintő jogszabályok megalkotását illetve módosításait feltárom a 
jogalkotó szándékait is. Megvizsgálom továbbá azt, hogy a korábbi évek sza-
bályozásához képest miként változott a jelenleg hatályos követelményrend-
szer és várhatóan milyen hatással lesz a gyakorlatban. Végezetül a dolgozat 
befejező részében azt kívánom vizsgálni, hogy a jövőben a közvetítőkre vonat-
kozó joganyagban milyen változás várható, figyelemmel új Polgári Törvény-
könyvre valamint az európai jogegységesítési folyamatokra.

SZABÓ GERGELY
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Papp Tekla egyetemi docens

MÉLTÁNYOSSÁG A POLGÁRI JOGI DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉGBEN

A dolgozat alapgondolata a méltányosság és a deliktuális felelősség viszonyá-
hoz kapcsolódik. A méltányosság egy fogalmilag meghatározatlan, bizonyta-
lan intézmény, a jogi szakirodalom nem szolgál egységes állásponttal arra vo-
natkozóan, hogy a jogszabályokban és gyakorlatban alkalmazott fordulatok-
ban (például „rendkívüli méltánylást érdemlő eset”, „a felek méltányos érde-
kei”) a méltányos jelző pontosan milyen többlettartalmat takar. A deliktuális 
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felelősség azonban ezzel szemben egy szigorú jogvédelmi rendszer, mely a 
károsult tulajdoni integritásába történő jogtalan beavatkozást kívánja orvo-
solni. A probléma magvát adja, hogy a bíró a deliktuális felelősség zárt rend-
szerében a méltányosság alapján a teljes felelősségtől eltérve a károsult terhé-
re a károkozásból eredő megtérítési igényt részben mérsékelheti. Feltehető te-
hát a kérdés: hogyan egyeztethető össze a méltányosság bizonytalan intézmé-
nye a deliktuális jog értékviszonyon alapuló jogvédelmével? Jelenthet-e a mél-
tányosság legitimációs okot arra, hogy a jogtalanul megbontott értékegyen-
súly ne kerüljön helyreállításra, vagy egyáltalán szükség van-e a teljes felelős-
ség elvén túl bármilyen méltányos korrekcióra?

A téma aktualitását jelzi, hogy a napjainkban is tartó kodifikációk mellett (be-
leértve mind a magyar, mind az európai kodifikációs törekvéseket) egyes kül-
földi jogrendszerek is (például svájci és holland jog) alkalmaznak méltányos-
sági klauzulákat. 

E ritkán tárgyalt intézménnyel kapcsolatban a kutatás során az alábbi három 
problémakört igyekeztem minél nagyobb részletességgel feltárni: mit jelent a 
méltányosság a polgári jogi felelősség körében? Szükség van-e méltányosság-
ra? Amennyiben igen, akkor milyen formában van szükség a méltányosságra?

A kérdések vizsgálata során elemeztem mind a magyar, mind a külföldi (a 
német, a svájci, a holland, az angol és a közösségi) forrásokat, remélve, hogy 
a kutatás spektrumát nemzetközi viszonylatban is kiszélesítve igényes és tu-
dományos megalapozottsággal rendelkező javaslatokat fogalmazhatok meg.  
A problémakörök feloldása céljából kritikai éllel vizsgáltam a jogirodalomban 
és a joggyakorlatban fellelhető álláspontokat, azok ütköztetése és saját javasla-
taim megfogalmazása révén igyekeztem minél cizelláltabb választ adni a dol-
gozat által tárgyalt kérdésekre.

A problémákra adott válaszok keretében definíciót adok a méltányosságra, 
foglalkozom a méltányosság céljával, megjelenési formájával és eszköztárá-
val, megvizsgálom a méltányosság szükségességét, ennek kapcsán részlete-
sen elemzem a támogató és a szkepticista elméleteket. A harmadik kérdés vá-
laszaként kritikai éllel vázolom a tételes jog, a 2009. évi CXX. törvény illetve a 
Szakértői Javaslat vonatkozó rendelkezéseit, és egy de lege ferenda javaslat ke-
retében alternatívát kínálok a jövőbeli szabályozást illetően. Javaslatom célja 
egy olyan szabályozás kidolgozása, melyben a méltányosság a társadalmi el-
várásoknak megfelelő módon érvényesül, és a deliktuális jogviszony sajátos-
ságait szem előtt tartva lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott feltéte-
lek mellett elkerülhető legyen a károkozó szükségtelen tönkretétele.
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SZABÓ ZSUZSANNA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Szikora Veronika egyetemi docens – Dr. Hajnal Zsolt tanársegéd 

A FOGYASZTÓVAL KÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉS  
EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A fogyasztóvédelem a gazdasági és a társadalmi változásokkal együtt válto-
zik, az egyes közgazdasági problémák befolyásolják tendenciáit, jelölik ki új 
irányát.

Dolgozatom középpontjában a hitelintézetek egyoldalú szerződésmódosítá-
si jogosultságára vonatkozó jogszabályi környezet módosulása áll. Ezen jog-
szabály-módosításokat a (2008-ban kezdődő) gazdasági válság hatására fel-
merülő társadalmi igényre adott Jogalkotói reakciónak látom. Vizsgálódásom 
fő tárgya értékelni ezen jogszabály-módosításokat, amelyek mögött álláspon-
tom szerint egyértelmű a fogyasztóvédelmi cél, mely érdek felsőbbrendűsége 
következtében az állam a „gyengébb fél” érdekének védelmében beavatkozik 
a hitelintézet és a fogyasztó közötti szerződéses kapcsolatba. Mégpedig az-
zal a céllal, hogy a jogviszonyok alanyai közötti - kevéssé érvényesülő - mellé-
rendeltséget, egyenjogúságot helyreállítsa, a felek közti egyensúlyi állapotot 
megkísérelje létrehozni. 

A jogalkotási eredmények három lépcsője során a fogyasztóvédelmi szint egy-
re magasabb színvonalúvá vált, míg elértünk a hatályos jogszabályi környe-
zethez, mikor is megállapíthatom, hogy a válság, mint negatív társadalmi je-
lenség hozadéka egy pozitív, fogyasztói érdekeket jobban védő jogszabályi 
környezet lett. A nemzetközi kitekintésből kiderül, hogy az egyoldalú szerző-
désmódosítás, mint kockázatkezelési eszköz a bankok oldalán más államban 
is felmerül a gyakorlatban. Elismerik ezt a jogosultságot a hitelintézet olda-
lán, bár nyilván mindenhol főszabály a szerződésmódosítás esetén a konszen-
zus megléte. A közgazdasági viszonyok változása indokolhatja a szerződéses 
kapcsolatok ilyen irányú módosítását, pusztán arra kell tekintettel lenni, hogy 
ez a kockázatkezelési eszköz, ne váljon visszaélés forrásává. Ennek megaka-
dályozására kiválóan alkalmas a fogyasztóvédelmi érdekeket képviselő jogal-
kotás, mely létrehoz egy precízen körülszabályozott feltételrendszert, mely-
nek megvalósulása estén van csak mód a szerződések tényleges módosítására.

dolgozatomban még kitérek az önszabályozás rendszerére, mely Magatartási 
Kódex formájában jött létre a területen. A Kódexhez való csatlakozás verseny-
előnyöket biztosít a nem csatlakozók helyzetével szemben, illetve a fogyasztói 
bizalom visszaállítása is szándékolt célja. 
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Összegzésképpen megállapíthatom, hogy a fogyasztói érdekeket figyelembe 
vevő – egyoldalú szerződésmódosítási jogot érintő – törvénymódosítások ál-
tal létrejött jogszabályi környezet képes előmozdítani, hogy a fogyasztói köl-
csönszerződést kötő felek között megbomlott egyensúlyi állapot helyreálljon 
és így a mellérendeltség alapelvi követelménye érvényesüljön.
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POLGÁRI JOG III. TAGOZAT

AUER ÁDÁM
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Papp Tekla egyetemi docens

A RÉSZVÉNYESI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ  
„CORPORATE GOVERNANCE” SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA  

NÉMETORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A corporategovernance, felelős társaságirányítás jogi követelménye az 1990-
es évek elején jelent meg, és ma a gazdasági jogalkotás egyik legdinamiku-
sabban fejlődő területének tekinthető. Álláspontom szerint jelenleg vertiká-
lis értelemben: nemzetközi, Európai Uniós, tagállami szinten; horizontális ér-
telemben: az állami-önkormányzati vállalatok, a tőzsdén jegyzett részvény-
társaságok és a tőzsdén nem jegyzett nyilvánosan működő társaságok eseté-
ben merül fel a felelős társaságirányítás követelménye. A dolgozat tárgya a 
tőzsdén jegyzett részvénytársaságokra vonatkozó (tag)állami, német és ma-
gyar szabályok elemzése. A német és a magyar ajánlásokat a társasági törvény 
rendelkezéseivel összefüggésben vizsgáltam: rámutatva az egyes ajánlások-
kal kapcsolatban a társaságok autonómiájának határaira. A dolgozat tárgyát 
a szakirodalomban jelenleg hiányzó megoldással nemcsak a komparatisztika 
módszerével, hanem a német DAX 30 és MDAX 30 tőzsdei indexben szereplő 
és a BÉT Zrt. Részvény A és B szekciójában kibocsátó részvénytársaságok fele-
lős társaságirányítási jelentéseinek elemzéseivel együtt vizsgáltam. 

A kutatás alapján a szabályozások felülvizsgálatra szorulnak. A hatályos aján-
lások önállótlan, közvetett jogkövetkezményekkel rendelkező normák, ame-
lyek túlnyomórészt a társasági törvény kógens rendelkezéseit tartalmazzák; 
azonban álláspontom szerint a részvényeseket ténylegesen eltérően érintő 
szabályok további felvétele indokolt. 

A téma jogi megítélése még korai szakaszban jár. A 2000-es évek elején meg-
indult softlaw rendszer kiépítése, az évtized közepére alakult ki; a vállalatirá-
nyítási jelentések közzétételét az évtized második felében írták elő a társasági 
jogszabályok. A corporategovernance elemzése pillanatfelvétel: a jelentések köz-
zétételének 3-4 éves gyakorlata még nem sugallja azt, hogy a kérdést sikerült 
megoldani. A felelős társaságirányítás jövőbeni célja kettős: a társaságok ered-
ményes működése – differenciáltabb, társadalmi siker -, és a piacban bekövet-
kező anomáliák enyhítése. Ha utóbbi illuzórikusnak is tűnik, meg kell tenni a 
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megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy megvalósuljon. Meglátásom sze-
rint a társasági jog lényegétől nem lenne idegen a nyilvánosan működő gazda-
sági társaságokra irányadó szabályok árnyalása: a hatályos kógens szabályok 
mellett biztosított eltérés lehetősége; a törvény alatti szinten olyan előírások 
alkalmazása, amely a complyorexplain elvnek megfelelően alakulnak, azonban 
az ezekben foglaltak nyilvánosak és közvetlen jogkövetkezményekkel járnak. 
A szabályozási tendencia utóbbi két évtizedben követett gyakorlata alapján ez 
az irány kimutatható a jogalkotásban. 

A kutatásaim alapján megállapítható, hogy ezek a szabályok a kezdeti lépések 
a kívánt cél eléréséhez. A tagállamoknak át kell gondolni a hatályos rendelke-
zéseket és meg kell találniuk a helyes lépéseket. dolgozatomban erre tettem 
javaslatokat, nem titkolt célként, hogy a tudatosan hátrányos szervezeti politi-
kát folytató cégek anomáliái ne egy esetleges csőd, vagy felszámolás után ke-
rüljenek napvilágra.

FINTA ZSANETT
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Tattay Levente egyetemi tanár

A MERCHANDISING GYAKORLATA ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA

„A merchandising szimbólumok, védjegyek, szerzői jogi alkotások részei, va-
lódi vagy képzeletbeli személyek külső megjelenésének felhasználását jelenti 
abból a célból, hogy az áruk értékesítését, szolgáltatások nyújtását ösztönöz-
zék, feltételezve, hogy a kérdéses megjelöléseket nem eredeti funkcióiknak 
megfelelően, mint a meghatározott áruk és szolgáltatások megjelölésére alkal-
mas megjelölésként, hanem más áruk és szolgáltatások értékesítésére használ-
ják fel a kérdéses figurák általános ismertsége, vonzereje alapján.” [Az AIPPI 
(Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület) által megalkotott merchandising 
–definíció.]

Mint a fenti idézet is – az értékesítés-ösztönzésre utalva – mutatja, dolgoza-
tomban egy olyan interdiszciplináris jelenséget elemeztem, mely egyszerre 
tárgya a marketingnek és a jognak. Ezért nem szorítkozhattam pusztán a jogi 
szabályozás bemutatására, hanem már a merchandising definiálására tett kí-
sérletektől kezdve folyamatosan részévé tettem munkámnak a gazdasági il-
letve marketinges szempontokat is, tekintve, hogy alapjában a merchandising 
erről a területről ered. A jog pusztán a már kialakult helyzeteket vonja sza-
bályozási körébe, így mindig másodlagos a keletkezett életviszonyokhoz ké-
pest. Mindez indokolta, hogy dolgozatomban a jogi szabályozás bemutatását 
ötvözzem a merchandising valóságos működésének, gazdasági szerepének 
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ismertetésével, mely egyben dolgozatom érdeme is: ti. hogy nem szárazon, 
a releváns törvényhelyek leírását és elemzését tűztem célomul, hanem igye-
keztem számos gyakorlati példán (pl. „Lady Gaga” feliratú pólók), jogeseten 
(pl. Vuk-ügy) keresztül színessé tenni ennek a valóságosan is nagyon izgal-
mas jelenségnek az elemzését. E sok példa talán rávilágít arra is, ami dolgoza-
tom fő mondanivalója: a merchandising – bármennyire is határterülete a jog-
nak, illetve jogi gondolkodásunknak – a mindennapi életben olyan gyakran 
alkalmazott marketing-módszer, ami megkerülhetetlenné teszi, hogy jogilag 
is szabályozzák, valamint hogy mindennapi emberként is felismerjük és tisz-
tában legyünk a lényegével.

Munkám során jelentős külföldi irodalmat is felhasználtam, elsősorban né-
met nyelvterületről, mivel Németországban jelentős szakirodalom foglalko-
zik már a merchandisinggal, részben a médiajog, részben a szellemi alkotá-
sok joga területén.

Zárásképp a mottómul is választott „inardua virtus”(nehézségben mutatkozik 
meg az erény) jegyében úgy összegezném munkám eredményét, hogy ugyan 
nincs egy kifejezett jogszabály a merchandisingra, ezért bemutatni is talán ne-
hezebb, mint egy főként egyetlen jogszabályban szabályozott jogintézményt 
vagy helyzetet, de épp interdiszciplináris jellegéből adódik érdekessége és 
szépsége, valamint – amint arra az AIPPI is rámutatott – a merchandising 
mégis kielégítően szabályozva van az egyes országokban, így hazánkban is 
különböző jogterületek által: a szerzői jogtól a védjegyjogon át a versenyjogig.

HAMBALKÓ ORSOLYA – LÁSZLÓ CSABA ANTAL
SZTE ÁJK
Témavezető: Dr. Blazovichné dr. Gellén Klára egyetemi docens

MiFID FELÜLVIZSGÁLAT 2010 
A KERESKEDÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS  

A FELÜLVIZSGÁLAT LEHETŐSÉGE AZ ÚJ PIACI KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZABÁLYOZOTT PIACOK-

RA ÉS AZ MTF-EKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRA –

dolgozatunkban a 2007. november 1-jén hatályba lépett Marketsin Financial 
Instruments directive, azaz MiFId irányelv rendelkezéseit elemeztük, amely 
gyökeresen változtatta meg az európai pénzügyi piacokat, kialakítva az egy-
séges európai likvid tőkepiacot. Megvizsgáltuk a szabályanyag aktualitását, 
valamint azt, hogy a 2004-ben illetve 2006-ban megalkotott normák a MiFId 
bevezetésének következtében megváltozott piaci környezetben is megfelelő 
jogi hátteret nyújtanak-e a kereskedés számára
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A munka megírása során különösen a MiFID-et követően kialakult kereske-
dés előtti, valamint kereskedés utáni átláthatósági rezsim szabályanyagának 
analízisére koncentráltunk. E normákat a 2009-ben kezdődött felülvizsgá-
lat során érintett kérdéskörök kapcsán tettük bírálat tárgyává, s fogalmaztuk 
meg saját javaslatainkat.

A kereskedés előtti átláthatóság körében külön figyelmet szenteltünk az e sza-
bály alóli kivételeknek, a kereskedés előtti átláthatóság alóli mentességeknek. 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy mind a négy jelen rezsimben létező 
mentességnek van létjogosultsága, azonban néhány részletszabály tisztázá-
sára lenne szükség a felülvizsgálat során. Külön kiemeltük az elektronikus 
kommunikáció egy eszközét, az indication of interest-et, azaz az IOI-t. Arra 
a megállapításra jutottunk, hogy e szolgáltatást a kereskedés előtti átlátható-
ság szabályaival összhangban kell alkalmazni, és nem léteznek olyan körül-
mények, amelyek fennállása esetén egy meghatározott ügyfélkör számára vá-
logatott információk nyújthatók, amelyet véleményünk szerint az irányelvben 
is rögzíteni kellene.

A kereskedés utáni átláthatóság szabályainak elemzése során azokra a terü-
letekre koncentráltunk, amelyek a MiFId hatályba lépése óta a legtöbb aggo-
dalomra adtak okot, így különösen a közzétett információk minőségének és 
a közzététel idejének szabályozása kapcsán fogalmaztunk meg javaslatokat.

A munka megírása során igyekeztünk egy csokorba gyűjteni azon gyakorla-
ti problémákat, anomáliákat, amelyek a transzparencia-követelmény kapcsán 
e három év alatt felmerültek. Szerettünk volna rávilágítani ezekre, valamint 
alternatívákat mutatni, hogy a felülvizsgálat során létrejövő új szabályanyag 
már teljes mértékben illeszkedjék a megváltozott piaci környezethet, képes le-
gyen azt hosszú távon, megfelelően koordinálni, szabályozni.

KESERŰ BARNA ARNOLD
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár – Dr. Szalai Péter adjunktus

A MAGYAR VÉDJEGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁ-
LYOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYOLTALOM 
ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAIVAL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

A SZELLEMI TULAJDON ELMÉLETEIRE

A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, s mint ilyennek, a különös gazda-
sági jelentősége és piaci rendeltetése csak akkor valósulhat meg, ha a vagyo-
ni forgalomban forgalomképesnek, átruházhatónak bizonyul. Az átruházás e 
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körben történő értelmezése azonban előzetes jogdogmatikai vizsgálatokat kö-
vetel, s mindenek előtt azt szükséges tisztázni, hogy mi a védjegy? Dolog, jo-
gok összessége, dolog módjára viselkedő jog? Kiterjedhet-e ezekre a tulajdon-
jog? A védjegy lehet-e, és ha igen, hogyan lehet a tulajdon tárgya? Ugyanis ha 
ezeket az alapkérdést megválaszoljuk, már könnyen meghatározható azok-
nak a jogintézményeknek a köre, amelyek a védjegyek átruházását hivatot-
tak biztosítani. Ennek hiányában egy jogvita esetén kétségessé válhat az al-
kalmazandó joganyag kiválasztása. Annak ellenére, hogy téma nagyon speci-
ális és szűk szelete a jognak, alkalmas arra, hogy feszegesse a magánjogunk, 
sőt egész jogrendünk alapintézményének, a tulajdonnak a problémáit. Mert, 
ahogy John Locke is fogalmazott, „a tulajdon közös neve az életnek, a szabad-
ságnak és a vagyonnak”. Alapjaiban határozza meg társadalmunkat. dolgoza-
tom első részében ezekre a kérdésekre keresem a választ, figyelembe véve az 
elmúlt századok tulajdonelméleti irányzatait, azok ellentmondásait és ma is 
tükröződő hatásaikat, valamint a magyar jogban érzékelhető tulajdonfogalmi 
inkonzisztencia jelenét és jövőjét vizsgálom védjegyjogi aspektusból.

Tanulmányom második és harmadik részében a magyar védjegyek és a kö-
zösségi védjegyek átruházásnak szabályanyagát tekintem át, anyagi jogi és el-
járásjogi vonatkozásban egyaránt. Mindezt a fentebb említett dogmatikai té-
zisek tükrében teszem, s túlterjeszkedve a lakonikus rövidségű tételes jogi 
szabályokon, a jogtudomány eddigi eredményeivel és jövőbeni irányvonalai-
nak figyelembe vételével törekszem egységes képet adni a védjegyek átruhá-
zásáról.

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy eljárásjogi vonatkozásban a 
hazai szabályozás elmarad a közösségi szintű eljárás minőségétől, sok hiá-
nyosság és nemzetközi kötelezettséget sértő contra legem jogalkalmazás is 
felfedezhető. Indokoltnak érzem ezek alapján a védjegy átruházását a jelenle-
ginél részletesebben szabályozni, akár törvényi, akár rendeleti szinten.

Anyagi jogi szempontból kritikus pontként értékelendő, hogy tulajdonjogunk 
dologi kötöttsége miatt a védjegyek átruházására az adásvétel szabályait leg-
feljebb analógia útján lehet alkalmazni. A hatályba nem lépett új Ptk. azon-
ban szakított volna ezzel a merev állásponttal, és elismerte volna a jogokat és 
követeléseket is, mint az adásvétel tárgyát. Ezzel a szemléletváltással a véd-
jegyoltalom átruházása is beemelhető lett volna a Ptk. keretei közé. Ha egy 
Ptk.-beli szerződéses konstrukció egyértelműen alkalmazható lenne a véd-
jegyátruházásokra, az mind a szerződő felek, mind pedig a jogalkalmazó dol-
gát megkönnyítené. Indokoltnak tartom, hogy a jelenleg készülő újabb Ptk. 
hozzon ebben a körben gyökeres, alapvető dogmatikai változást.
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KLENANC MIKLÓS
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Papp Tekla egyetemi docens

A MAGYAR, A HORVÁT ÉS A SZERB TAKEOVER-SZABÁLYOZÁS 
HARMONIZÁLTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁVAL

Vitathatatlan tény, hogy a vállalatfelvásárlások a gazdasági válság idején sem 
vesztették el jelentőségüket, mitöbb: különösen felértékelődik a céltársaságok 
(kis)részvényesei érdekei védelmének fontossága. De ezen részvényesek mél-
tányolható érdekeinek körülbástyázása igen fontos normál piaci körülmények 
közepette is. Az érdekvédelem pedig hatványozottan fontos olyan országok 
piacain, ahol a piacgazdaság beindítása csak a közelmúltban történt meg. A 
fentiekre is tekintettel választottam dolgozatom témájául a magyar, horvát és 
szerb takeover-szabályozás elemző jellegű összehasonlítását az EU vonatkozó 
regulatívájával. A délszláv térség államainak gazdasági jelentősége az EU-hoz 
való csatlakozási szándékukra tekintettel már most is növekvőben van, és a 
befektetések tovább fokozódó intenzitása várható. Ennek ellenére nem igazán 
kutatott témakör ezen országok kereskedelmi joganyaga. Így dolgozatom hi-
ánypótló jellegét nem lehet eléggé hangsúlyozni: igyekszik betölteni a szak-
irodalombeli űrt, ugyanakkor a gyakorlatban is jól és könnyen használható 
összefoglalót jelent szerkezeténél, koncepciójánál, egyszerre összehasonlító és 
kommentáló felépítésénél fogva. Nem elhanyagolható a vonatkozó jogi szabá-
lyok pontosítása, módosítása kapcsán tett javaslataim jelentősége sem.

Míg Horvátországban és Szerbiában külön törvény rendezi a vállalatfelvásár-
lások kérdését, Magyarországon a takeoverrel kapcsolatos törvényi rendel-
kezéseket a tőkepiacról szóló törvényben találjuk. Véleményem szerint, első-
sorban a vállalatfelvásárlás eu-s szabályozásának jelenlegi állapotát tekintve, 
megfelelő a kódex-jellegű tőkepiaci törvényben való szabályozás. Ugyanak-
kor amennyiben a jövőben az EU-nak sikerül a tagállami takeover-szabályok 
szigorúbb konvergálása irányába ható rendelkezéseket elfogadnia, úgy indo-
kolt, átláthatóbb és célszerűbb lesz a kérdés önálló törvényben való rendezé-
se. Mindezekre figyelemmel a horvát és a szerb jogalkotási koncepció jövőbe-
mutatónak mondható.

A horvát (ZOPDD) és a szerb (ZOPAD) törvény lényegében megegyezik egy-
mással, és nagyban követi az Irányelv felépítését. Egyes részletszabályok össz-
hangba hozása az eu-s irányelvvel elsősorban a ZOPAD esetében mutatkozik 
szükségesnek, míg a horvát jogalkotó aprólékos szabályaival talán túlságosan 
is „EU-konform” normát hozott létre. Azonban figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy egy jogszabályról elsősorban a gyakorlatban való alkalmazása alapján 
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lehet véleményt alkotni. A vállalatfelvásárlások számára is figyelemmel úgy 
vélem, hogy a magyar szabályozás az, amelynek rendelkezései (és itt elsődle-
gesen az ajánlattételi kötelezettség beálltát meghatározó küszöbökre gondo-
lok) a legsikeresebbek. A ZOPDD túlszabályozott volta nagyban megnehezíti 
a vállalatfelvásárlások lebonyolítását, a ZOPAd pedig indokolatlanul sok eset-
ben követel meg kötelező jelleggel ajánlattételt, ezen meglátásom szerint a kü-
szöbhatárok, illetve azok rendszerének módosításával kell változtatni.

Amennyiben dolgozatommal egy esetleges további kutatáshoz megfelelő ala-
pot biztosítottam, vagy egy, a gyakorlatban is hasznosítható bemutató-össze-
hasonlító vázat alkottam, munkám elérte célját.

MAROSI BERNADETT
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Nochta Tibor egyetemi docens

APPORT-HITELEZŐVÉDELEM-TAGI-FELELŐSSÉG.  
AZ APPORT SZOLGÁLTATÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI  

A BÍRÓI GYAKORLAT TÜKRÉBEN

dolgozatomban olyan aktuális probléma bemutatását kívántam megvalósíta-
ni, mely a gazdasági társaságok alapítása során mind inkább előtérbe kerül.  
A 2006-os társasági törvényünket megelőző rendelkezésekhez képest a jelen-
legi szabályozás rendkívül fellazult, melynek köszönhetően így könnyebb elő-
teremteni egy gazdasági társaság működéséhez szükséges vagyont, mint ha 
pénzbeli hozzájárulást kellene szolgáltatni. Ezzel az apport jelentősége rend-
kívül felértékelődhet. Az apport tárgyainak vizsgálatánál bírósági határoza-
tok segítségével igyekeztem rávilágítani az apport szolgáltatása során felme-
rülő egyes problémákra. Az apport lehetséges tárgyainak elemzése mellett 
fontos kitérni az apport értékelésére, hiszen mind az alulértékelés mind pe-
dig az túlértékelés komoly károkat okozhat egyrészt a társaságnak, másrészt 
a társasági tagoknak is. Az apport szolgáltatása során a hitelezők érdekének 
figyelembe vétele is kiemelkedően fontos, ezért az egyes hitelezővédelmi kö-
vetelmények sem maradhattak figyelmen kívül az egyes fejezetek tárgyalásá-
nál. Gadó Gábor szerint azonban „az apport elsődleges funkciója nem a tár-
saság jövőbeli hitelezőinek a kielégítése, hanem az, hogy elősegíti-e a társaság 
üzleti céljának megvalósítását.” Ennek megfelelően próbálok választ találni 
arra, hogy a hitelezők érdekeinek védelme mellett milyen úton lehet elérni az 
egyes társaságok alapításának előmozdítását is egyben. 

Az apport szolgáltatásának egyik veszélye abban rejlik, hogy azok értéke nem 
pontosan határozható meg. Abban az esetben ha a tagok az értékelés során az 
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apport értékét nem a reális értéke alapján állapítják meg, úgy ez torzíthatja a 
tagok egymás közötti viszonyát akár alulértékelésről akár túlértékelésről be-
szélünk. A tagok ezen magatartása indokolatlan és ellenérték nélküli vagyon-
eltolódáshoz vezethet. Az alulértékelés problémájának vizsgálata az állami 
vagyon értékelése tekintetében lehet érdekes, annak az elkerülése végett is 
jogi garanciákat kell biztosítani.

Az apport lehetséges tárgyai közül véleményem szerint leginkább a know-
how, valamint a követelés apportálásának kérdése érdemel kiemelt figyelmet. 
Know-how apportálása során annak értéke nehezen állapítható meg, mely a 
dolgozatomban is említett példa alapján komoly visszaélésekre adhat lehetősé-
get. A követelések tekintetében pedig a behajthatóság kérdése okozhat gondot.

Az egyes Európai Uniós tagállamok példáival a szabályozásbeli különbségek-
re kívántam felhívni a figyelmet, illetve azok bemutatásával a lehetséges meg-
oldási módozatokra is rámutatok.

A dolgozatomban leírtak összefoglalását azon véleményemmel zárnám, misze-
rint a törvényhozónak társaságok alapításának motiválását kellene elősegítenie. 
Ehhez a korlátozások, többletkövetelmények és bonyolult eljárások mellőzése 
szükséges. A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban viszont a hitele-
zői érdekeket is szükséges figyelembe venni, ugyanis abban az esetben, ha nem 
biztosított számukra a megfelelő törvényi védelem, úgy kockázatosabbá válik 
számukra a gazdasági társaságokkal való kapcsolat kialakítása.

MOHAI MÁTÉ
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Nochta Tibor egyetemi docens

A JOGI SZEMÉLY GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK  
ELKÜLÖNÜLT FELELŐSSÉGÉNEK ÁTTÖRÉSE

Már jóval társasági jogi tanulmányaim megkezdését megelőzően foglalkozta-
tott a kérdés, hogy vajon miként lehet megoldani azokat a helyzeteket, ami-
kor egy korlátolt tagi felelősségű társaság tagjai, vezetői visszaélnek felelőssé-
gük korlátozott voltával, a társaság elkülönült jogalanyiságával, és ezzel a ma-
gatartásukkal harmadik személyeknek kárt okoznak. Annak ellenére, hogy 
a vállalkozások beindításához rendkívül fontos motivációs eszköznek tartot-
tam a korlátolt felelősséget, azzal is tisztában voltam, hogy azt nem azért ta-
lálták ki, hogy ügyeskedő „vállalkozók” e mögé bújva károsítsák meg hitele-
zőiket saját magánvagyonuk javára. Sajnos hazánkban gyakran tapasztaljuk, 
hogy ahol a jog különleges jogosultságokat biztosít, ott visszaélések is várha-
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tóak. Ilyen előzmények után igazi felüdülésként ért a hír, hogy bizony hazánk-
ban is van lehetőség „bőven” a korlátolt felelősség áttörésére, ám a lelkesedé-
sem hamar csorbát szenvedett, mikor szembesültem a szabályozásban fellel-
hető anomáliákkal, illetve a vonatkozó bírói gyakorlat meglehetősen gyér vol-
tával. Hiszen bár már a Gt., Cstv. és Ctv. is tartalmaz ilyen tényállásokat, en-
nek ellenére finoman fogalmazva nem gyökeresedett meg ez a jogintézmény 
a jogalkalmazásban.

Dolgozatom első nagyobb témaköre a Gt. hitelezővédelemről szóló részében 
található felelősség-átviteli szabályozás, mellyel kapcsolatban bemutatom, 
hogy hatályos társasági törvényünk már magyarázatot ad arra, hogy mit je-
lent a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetve korlátolt felelősségével 
való visszaélés. Ennek ellenére arra is rá kellett mutatnom, hogyha lenne e 
tényállásnak bírói gyakorlata, akkor bizony jogalkalmazóink – a jogalkotó fi-
gyelmetlenségéből kifolyólag- komoly jogértelmezési nehézségekkel találnák 
szembe magukat. Roppant fontosnak tartottam leszögezni, hogy itt bizony 
egy önálló, az alapjogviszonytól elszakadó felelősségről, s nem pedig mögöt-
tes felelősségről van szó. Nagy jelentősége van az elhatárolásnak egyrészt a 
követelés vitathatósága, másrészt pedig az elévülés kérdése miatt. Nagyon ér-
dekes, és a jogirodalomban is sokszor körbejárt kérdés, hogy vajon még műkö-
dő társaságoknál, bírói ítélet alapján van-e lehetőség felelősség-áttörésre? Itt a 
Szegedi Ítélőtábla vonatkozó ajánlásait, valamint az ezekre válaszként készü-
lő cikkek, tanulmányok lényegét igyekeztem bemutatni. Ezt követően saját ál-
láspontomat is előadom a kérdéssel kapcsolatban.

Második nagyobb témakörömmel a konszernfelelősség vizeire evezünk. Itt 
fontosnak tartottam kihangsúlyozni, hogy nem önmagában az üzletrész vagy 
a részvényszerzés, hanem a megfelelő mértékű szavazati jog megléte váltja ki 
a konszernszabályok alkalmazását. Külön alfejezetben foglalkozok a többsé-
gi befolyással rendelkező tag felelősségével az ismeretlen székhelyű cég meg-
szüntetése esetén. 

Az utolsó nagyobb fejezet a vezető tisztségviselők felelősségével foglalkozik, 
kezdve a megállapítási perrel. Itt az ún. deep rock doctrinemagyar megfelelőjé-
ről van szó. Második alcímként a marasztalási per kerül bemutatásra.

Zárszóként ismételtem utalok a 2009-es Ptk. felelősség-áttörésre vonatkozó sza-
bályára, mely a dolgozatban említett problémák jelentős részét megoldhatná.
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NEBEHAJ ERIKA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szilágyi Pál Béla tanársegéd

AZ ARANYRÉSZVÉNYEK MEGÍTÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN

Aranyrészvények. Mit is takar a fogalom? Valami értékeset, valami gazdasá-
git. A laikusok ennyit értenek meg belőle, nem érzékelve a probléma valódi 
súlyát, pedig e speciális részvények a tagállami vállalatok irányításában fon-
tos szerepet játszanak az Unióban, ezáltal hatással vannak az emberek mun-
kahelyeire is.

Az egyetemi tananyagban csak érintettük, így én is elsiklottam volna a téma 
felett, de később egy előadássorozat felkeltette az érdeklődésemet. Főleg gaz-
dasági oldalról közelítették meg a kérdést, én igyekeztem a mindennapok 
szemszögéből is bemutatni, hogy emberközelivé tegyem.

Míg pont került a dolgozatom végére tíz releváns aranyrészvény ítélet szüle-
tett az Európai Unió Bíróságán. Ezekből a terjedelmi korlátok miatt a lénye-
ges pontokat emeltem ki. A fogalmak és az ítélkezési gyakorlat megértése vé-
gett a dolgozat elején a tőkemozgások szabadságának történeti alakulását mu-
tatom be röviden, s az aranyrészvények fogalmát tisztázom a ma létező ösz-
szes variáció szerint.

A probléma gyökerének megragadása után jutottam el a dolgozatom törzsé-
hez: Volkswagen és MOL Nyrt. Két nagyvállalat különböző tevékenységi kör-
rel. Mi köti őket össze? Az aranyrészvények. Egyes privatizált társaságokban 
az állam meghatározó jelentőségű kérdésekben vétójogot biztosító szavazat-
elsőbbségi részvényekkel rendelkezik.

Nemcsak a hazánkig eljutó, s a MOL ügyét befolyásoló nemzetközi jelentősége 
miatt fejtettem ki bővebben a VW-ítéletet, hanem azért is, mert ebben az eset-
ben tanulmányozták a legtöbb szempontból az aranyrészvényeket. Eleve kér-
déses volt, a VW-törvény rendelkezéseinek aranyrészvény jellege, hiszen kü-
lön-külön nem valósítottak meg jogsértést. Az EUB mindezek ellenére elma-
rasztalta Németországot, s taktikaként értékelte a szavazati jogok 80%-os fel-
ső határát, a 20%-os blokkoló kisebbség és a felügyelő bizottságban biztosított 
állami helyek rögzítését.

Hasonlóana VW-hez, a MOL ügyében is a vállalatfelvásárlás fenyegetése mi-
att léptek. Az Országgyűlés 2007-ben hozott egy törvényt, melyet a sajtóban 
„Lex MOL”-ként kezdtek emlegetni. Legtöbb cikkét ugyan megsemmisítették, 
de a MOL ennek köszönhetően mégis megmenekült, hogy többségi tulajdont 
szerezzen az ÖMV.
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dolgozatom átfogó jellegét tükrözi, hogy az aranyrészvényekkel való szoros 
összefüggése miatt a vállalatfelvásárlás témakörét is érintem, hisz az elsőbb-
ségi jogot biztosító részvényeknek kulcsszerepe van ezek befolyásolásában.

A témám azért is érdekes, mert az EU egyik fontos alapelvét, a diszkrimináció 
tilalmát is magában foglalja. Minden ügy alapkérdése volt, hogy a tagállam-
ok megkülönböztetéssel vagy saját magukra is vonatkozó megkülönböztetés 
nélkül alkalmazzák-e az adott rendelkezéseket. Az EUB általános indokolása 
tisztán leszűrhető az ítéletekből, azaz ha nem állapít meg diszkriminációt, az 
igazolási okokat vizsgálja.

Remélem munkám világos megszövegezésével hozzájárultam ahhoz, hogy 
másokkal is megértessem az aranyrészvények jelentőségét, mely a tagállamok 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos mindennapi döntéseivel áll összefüggésben.

TIBA MÁRTON GERGELY
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Menyhárd Attila egyetemi docens

VÁLTSUNK VISSZA? 
A VÁLTÓ PERSPEKTÍVÁI A MAI MAGYAR JOGBAN

Adott egy jogintézmény, a váltó, amely forgatható értékpapírként egy abszt-
rakt fizetési ígéretet testesít meg. Adott e jogintézmény népszerűsége, a vál-
tóforgalom a II. világháború előtti években egyik csúcspontját éli. És adott a 
II. világháborút követő szocialista gazdasági rendszer, amely az egész érték-
papír- így a váltóforgalmat is rövid idő alatt megszünteti. A magyar jogrend-
szer csak az 1980-as évek közepétől adott újra lehetőséget váltó kiállítására, de 
a váltóforgalom erőteljes növekedése sem a rendszerváltásig, sem utána nem 
történt meg.

dolgozatomban arra a kérdésre keresek választ, hogy szükséges lenne-e a vál-
tó jelentőségének újjáéledése, van-e erre társadalmi igény. E tekintetben azt 
vizsgálom, hogy milyen funkciót tudna ma ellátni a váltó, és e funkciók betöl-
tetlenek-e, vagy léteznek-e már e tekintetben más, hatékonyabb jogi megoldá-
sok. E kérdések megválaszolásához elsőként bemutatom a hatályos váltójog és 
a váltójogi dogmatika legfontosabb sajátosságait, majd ezek alapján megpró-
bálom feltérképezni, hogy milyen funkciók ellátására lehet alkalmas a ma ha-
tályos szabályösszesség. Ezt követően az alkalmasnak talált funkciók számba-
vételével megvizsgálom, hogy e feladatokat ellátja-e ma valamely jogi konst-
rukció, és ha igen, alkalmasabb-e ez a megoldás, mint amit a váltójog kínál. 
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E részkérdések megválaszolásával megkísérlem megállapítani azt, hogy érde-
mes lenne-e a mai jogi megoldások valamelyikét a váltóra cserélni, illetve lé-
tezik-e olyan igény ma Magyarországon, amelyre a jog megoldást nem kínál, 
de a váltójog ki tudná szolgálni ezen igényt. Ennek során figyelembe veszem 
azt a kérdést is, hogy milyen gyakorlati okok miatt lehet ilyen alacsony a vál-
tóforgalom, és ezen adottságok leküzdhetőek lennének-e a váltójog szerepé-
nek esetleges növekedése során.

TUIFEL ROLAND
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Sándor István egyetemi docens – Dr. Kiszely Katalin megbízott előadó

KONSZERNJOG ÉS VÁLLALATCSOPORT. A KONSZERNJOG FEJLŐ-
DÉSI TENDENCIÁJA MAGYARORSZÁGON, TEKINTETTEL  

AZ ELISMERT ÉS TÉNYLEGES VÁLLALATCSOPORTRA

A konszernjoggal és vállalatcsoporttal kapcsolatos kutatásaim középpontjá-
ban azon vállalatok és vállalatcsoportok állnak, melyek az idő folytán szük-
ségszerűen kiegészültek, a hasonló, vagy tevékenységükkel összeegyeztet-
hető tevékenységet folytató „stratégiai szövetségekkel” és az ezeket átfogó, 
mintegy integráló globális vállalati csoportosulásokkal. A témaválasztásban, 
annak aktualitása mellett az a tény is vezérelt, hogy a gazdaságban, a vál-
lalatok és csoportosulásaik, működésük és gazdasági potenciájuk, illetve az 
egyes iparágakra gyakorolt hatásuk miatt, lassan meghatározóvá válnak. A 
téma kutatása és a témához kapcsolódó anyagok megismerése folyamán, szá-
mos fogalmi hiányossággal, az egyes szabályozott témakörök teljes tisztázat-
lanságával, az egyes szabályok inkoherenciájával és a témában megjelent ke-
vés számú bibliográfiával – elismert és tényleges vállalatcsoport esetén – talál-
koztam. A dolgozat tartalmának kialakításánál az volt a célom, hogy viszony-
lag röviden egy csokorba szedjem a fő elemeit a konszernjog vállaltcsoportra 
vonatkozó szabályozásának és annak gondolatmenetét követve ismertessem a 
felmerülő esetleges problémákat. Az elismert és tényleges vállalatcsoport, vi-
szonylag új jogintézmény, melyet a 2006-os Gt.vezetett be a magyar konszern-
jogi szabályozásba. Bár külföldön szép számmal találunk ilyen csoportosulá-
sokat, Magyarországon még nem jellemzőek. Ennek oka, valószínűleg abban 
rejlik, hogy a magyarországi vállalatok még gazdaságilag nem érettek meg, 
az ilyesfajta vállalatcsoportként való működésre, másrészt, a hibás szabályo-
zása - mely nem védelmezi a védeni kívánt kört és nem szankcionálja a tör-
vénysértőt - nem segíti elő alkalmazásának elterjedését. Bár a magyar szabá-
lyozás még csak kísérleti jellegű, a nyugati példa azt mutatja, hogy elkerülhe-
tetlen és érdeke is az államoknak, hogy a globalizáció amúgy is bekövetkező 
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hatásainak eredményeképpen sem az állam, sem pedig az annak alapját ké-
pező gazdaság, és ennek részeként a gazdasági társaságok, ne kerüljenek ki-
szolgáltatott, vesztes helyzetbe. 

A szabályozás, történeti fejlődésén keresztül történő bemutatása véleményem 
szerint segítséget nyújt az egyes szabályok kialakulásának és mögöttes tartal-
mának megértéséhez, továbbá iránymutatásul szolgál a jövőre vonatkozó el-
képzelések megvalósításához.
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POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TAGOZAT

BODOR ÁDÁM GYÖRGY
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Varga István egyetemi docens

A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 
VISZONYA AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉS AZ EMBERI JOGOK  

EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK GYAKORLATÁBAN

dolgozatom témája a választottbíráskodás és az igazságszolgáltatás viszonyá-
nak gyakorlatorientált megvizsgálása az Európai Bíróság, valamint az Em-
beri Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, melynek során arra a kérdés-
re keresem a választ, hogy az a lehetőség, miszerint a felek egyező akaratuk-
kal az állami bíróságok helyett, tehát az igazságszolgáltatás rendszerét kizár-
va, egy alternatívát, a választottbírósági eljárást köthetnek ki a köztük felme-
rült ügyre, mit is foglal magában az európai jog, valamint a Római Egyez-
mény alapján.

Az Európai Bíróság választottbíráskodással foglalkozó esetjogában a vizsgá-
lódás két fő iránya különböztethető meg. Ide vonatkozó határozataiban egy-
részt azt vizsgálta a Bíróság, hogy választottbíróság élhet-e, és ha igen, mi-
lyen feltételekkel előzetes döntéshozatali kérelemmel, amennyiben az euró-
pai jog értelmezése körében valamilyen kérdése merül fel. Másrészt elemez-
te a Bíróság a Brüsszel I. rendelet választottbíráskodásra vonatkozó kivételét 
a rendelet tárgyi hatálya körében, mellyel a rendelet kizárja alkalmazhatósá-
gát a választottbíráskodásra nézve. Az ezen két témakörben alkotott gyakor-
lat lényegében meghatározza az „európai igazságszolgáltatás rendszerének” 
viszonyát a választottbíráskodáshoz.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Római Egyezmény eljárási jogokkal és ga-
ranciákkal foglalkozó 6. cikkét értelmezve foglalkozik a választottbíróságok 
előtti eljárással. Ebben az esetjogában rendelkezik arról a Bíróság, hogy egyál-
talán, és ha igen, hogyan alkalmazható az egyezmény a választottbíráskodásra, 
mely jogok illetik meg a feleket, és hogyan lehet róluk lemondani az ilyen pro-
cedúrák során. Ebből a gyakorlatból leszűrhetjük, hogy a Bíróság miként vé-
lekedik a választottbíráskodás és az igazságszolgáltatás viszonyáról, hiszen a 
vonatkozó határozatok tárgyául szolgáló eljárásbeli jogok alapvetően az igaz-
ságszolgáltatásra jellemzőek, így lényeges, hogy ezeket a Bíróság milyen mér-
tékben terjeszti ki a választottbíráskodás rendszerére is.
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DEÁK BEÁTA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Osztovits András egyetemi docens

A CSOPORTOS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MEGVALÓSULÁSI  
LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL EURÓPÁRA

Az OTdK dolgozatom témája a csoportos perlés. A dolgozatom írása során ta-
nulmányoztam az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerét, azt, hogy ho-
gyan valósul meg a csoportos igényérvényesítés, melyek az előfeltételei. Az 
Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szerint is „nem hagyomá-
nyos formája a pereskedésnek”. A munkám során azt tapasztaltam, hogy a 
jogirodalomban is olvashatók kritikák a classaction-ről, egyes helyeken jogi 
zsarolásként említik a jogintézményt, amely csak az ügyvédi karnak kedvez. 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a világ számos országában, így például Auszt-
ráliában, Új-Zélandon, Kanadában és Kínában is bevett jogintézmény, tehát 
kétségtelen, hogy kiemelt jelentőséggel bír a jogrendszerekben. Évek óta ter-
vezik a bevezetését az uniós jogban is, a fogyasztóvédelem területén nyerne 
nagyobb teret. Az Európai Unió némelyik tagállamában is találunk hatékony 
szabályozást arra, amikor fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi 
ombudsman indíthat eljárást. Az unió több tagállamban is alkalmazzák, hi-
szen a kis értékű kártérítések talán egyetlen eredményes útja, hogy az eljárás 
befejeztével a fogyasztók jogorvoslatot nyerjenek. Egy 2004-es Eurobarometer 
felmérés szerint a fogyasztók több mint háromnegyede érvényesítené igényeit 
más fogyasztókkal egy közös eljárásban. Ez az arány arra ösztönzi a jogalko-
tókat, hogy teremtsék meg az eljárás törvényi feltételeit. Így a fogyasztók egy 
bírósági döntés eredményeként, akár ki is kényszeríthetik a nekik jogosan járó 
követelést. A csoportos per eredményeképpen azok a fogyasztók nyerhetnek 
jogorvoslatot, akik a költségek, az eljárás elhúzódása, hosszadalmas és felet-
tébb kockázatos volta miatt, azt egy egyedi eljárásban nem tudták volna elér-
ni. A csoportos per nem keletkeztet új jogokat vagy tényeket, csupán új lehe-
tőséget kínál a jog érvényesítésére. Az egyes országokban eltérően alakulnak 
az eljárási szabályok. A csoporthoz való tartozás tekintetében megkülönböz-
tetjük az opt-out és az opt-in rendszert, egyes országok a vegyes rendszer al-
kalmazását választották, többek között a hazánkban benyújtott Pp. módosító 
javaslat is a vegyes rendszert vezette volna be. Magyarországon 2010. február 
óta vált az érdeklődést tárgyává, amikor még úgy tűnt, hogy újabb Pp. módo-
sítás elé nézünk. Megállapítható, hogy mindenképpen hasznos és szükséges 
jogintézmény, ugyanakkor mivel hazánk még a bevezetése előtt áll, ezért le-
hetősége van számos ország eljárásjogi törvényét és jogeseteit tanulmányozva 
egy hatékony, megfelelő, a magyar polgári eljárásjogba leginkább beleillő sza-
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bályozást alkotni. Érdemes megemlíteni, hogy Portugáliában, a legmagasabb 
szinten, az alkotmányban is szerepel a csoportos perlés lehetősége a fogyasz-
tók számára. A következő jogterületeken alkalmazzák Európában a kollektív 
igényérvényesítést: környezetvédelem, versenyjog, termékfelelősség, pénz-
ügyi szolgáltatások, fogyasztók megtévesztése, tömegkár. A dolgozatomban 
részletesen olvasható mind a külföldi, mint a hazai jogi szabályozás megvaló-
sulási módjai és azok kritikája.

HEROLD JÚLIA
SZE DF ÁJK
Témavezető: Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár – Dr. Barna Attila adjunktus  

INGATLAN-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE  
TOVÁBBÁ AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSSAL  

KAPCSOLATOS JOGVITÁK ELEMZÉSE

A témaválasztás oka az volt, hogy az Ingatlan-adásvételi szerződések illetve 
az ehhez kapcsolódó jogok nyilvántartásba vétele során számos kiigazítási, 
törlési perekkel találkozunk. A szerződések megkötésének kiindulópontjától 
egészen eljutunk a bejegyzett jogok nyilvántartásba vételéig, mind magyar, 
mind nemzetközi viszonylatban.

Kutatásom célja az volt, hogy a XXI. század fordulójáról indulva elemezzem az 
adásvételi szerződéseket, bemutatva azokat az alappilléreket, amelyek eljut-
tattak minket a jelenlegi adásvételi szerződések jogi szabályozásához. Továb-
bá célom e szerződések során keletkező jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzését követően felmerülő jogviták bemutatása. 

Kutatásom első része, a polgári jogon belül mutatja be a XIX. század forduló-
ján keletkezett ingatlan-adásvételiszerződések elemzésével azokat a jogi ele-
meket, amelyek mind-mind hozzájárultak annak a megismeréséhez, hogy 100 
évvel ezelőtt ezen jogi keretek kialakítása, ingatlan adásvételi szerződések 
megkötése egy-egy jogintézményen keresztül vizsgálva milyen elemeket tar-
talmaztak, amely a jelenlegi szerződések között is megtalálhatóak. 100 év sok 
idő arra, hogy e szabályok csiszolódjanak, mégis megállapítható, hogy már 
rendelkeztek olyan jogi ismeretekkel, amelyek hozzásegítették őket egy in-
gatlan-adásvételi szerződés érvényes megkötéséhez. A telekkönyvi rendtar-
tás kialakításával az általam kutatott szerződések többségén megtalálható a 
bekebelezési eljárásba vétel elemei, mint például pecsét, aláírások. Ennek a 
rendszernek a kialakítása majd az idők során való alkalmazkodása a jogviták-
hoz, döntvénytárak megalkotása, eljuttatott minket a jelenlegi ingatlan-nyil-
vántartás intézményéhez. Az intézmény úgy mind a telekkönyvi nyilvántar-
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tás alapelvek fogják össze. Ezen alapelvek azok, amelyek érvényre juttatása 
egy hatékony működést eredményez. Második része az Ingatlan-nyilvántar-
tásba való bejegyzés egyes jogvitáit elemzi Magyarországon, továbbá össze-
hasonlítást tartalmaz a német és angol Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos 
egyes jogvitákról. Ezen fejezetben elemzett kiigazítási perek hozzásegítenek 
ahhoz, hogy a közhitelesség elve érvényesülni tudjon.

A munkám eredményeként megállapítható, hogy a bemutatott jogviták tömege-
sen fordulnak elő a hazai joggyakorlatban, így mind az ingatlan-nyilvántartás 
alapelveinek célja és megvalósulása hitelesebbé és hatékonyabbá válik a bírói úton 
való kiigazítás során, ezzel is a jogrendszer biztonságát stabilizálva. Az ingatlan-
adásvételi szerződések során létrejövő tulajdonjog bejegyzése, illetve egyes jogok 
bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, utólag is válhat helytelenné, ezért min-
denképpen elengedhetetlen a semmissé vált szerződések folytán bejegyzett jogok 
törlése a nyilvántartásból. Ez a fajta „korrekció” erősíti a közhitelesség elvén ala-
puló vélelmet, illetve magába foglalja a rendszer hatékonyabb működését.

A nemzetközi kitekintés révén egy összehasonlító elemzést végeztem, ezzel is 
bemutatva az ingatlan-nyilvántartás egyes jogvitáit. A német jogeset kapcsán 
belátást nyertünk abba, hogy a nyilvántartási rendszerük mennyiben hason-
lít a magyar Ingatlan-nyilvántartáshoz, továbbá az angol jogesetből kiindulva 
konklúzióként vonható le a közhitelesség érdekében, az egyéni felelősség az 
adatszolgáltatási tények, adatok terén.

JANOVICS LILLA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Harsági Viktória egyetemi docens – Dr. Horváth Edit Írisz tanársegéd

MEDIÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

A peres igazságszolgáltatást számos olyan kritika éri, melyek többsége nem 
alap nélküli. Az ügyüket sürgetni kívánó feleknek általában az a benyomá-
sa, hogy az eljárás kitűzésére sokat kell várniuk, egyetlen tárgyalás az esetek 
túlnyomó többségében nem elegendő, a folytatólagos tárgyalások távol esnek 
egymástól, ügyük évekre elhúzódhat, az eljárással kapcsolatos költségeik ma-
gasak s az ítéletet sem feltétlenül tartják igazságosnak.

Ezzel szemben a bíróságok az állandó túlterheltségre, valamint arra hivatkoz-
nak, hogy a kialakult helyzetért a peres felek is felelőssé tehetőek, hiszen min-
den felmerülő problémájukkal a bíróságokhoz fordulnak segítségért, amelyek 
következésképpen képtelenek a komoly jogi kérdéseket felvető esetekre a le-
hető leggyorsabban reagálni.
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Nem kérdéses tehát, hogy erre az ellentmondásos helyzetre a hatékonyabb 
igazságszolgáltatás érdekében megoldási lehetőségeket kell találni. Ennek a 
kibontakozó folyamatnak a része az egyes eljárások elektronikus úton történő 
lebonyolítása, különböző hatáskörök átcsoportosítása és végül az alternatív 
vitarendezési eljárások szélesebb körű alkalmazása, esetleg az igazságszolgál-
tatási rendszerrel való összekapcsolása.

Az alternatív eljárások elsősorban a bíróságok túlterhelésére nyújthatnak 
megoldást azáltal, hogy permegelőző, perelkerülő funkciójuk révén kiszűrik 
azon ügyeket, amelyekben a felek rábírhatók a megegyezésre. Ilyen alternatív 
vitarendezési eljárás a mediáció is. Alkalmazásának eredményeképpen a bí-
róságok ügyszáma csökkenhet, az ügyintézés pedig hatékonyabbá válhat, mi-
vel a közvetítésre alkalmas konfliktusok nem kerülnek be a peres igazságszol-
gáltatás gépezetébe. A vitás felek számára is előnyös lehet, hiszen a közvetítői 
eljárás a kompromisszumot, az érdekek kiegyenlítését, a fenntartható kapcso-
latok kialakítását támogatja.

Hazánkban a mediáció körülbelül egy évtizede jelent meg, s mint minden új-
donsággal, úgy ezzel szemben is komoly ellenállás mutatkozott, s mutatkozik 
még ma is. Fogadtatása rendkívül ellentétes: egyesek a jog kijátszásának, a jog-
gal való visszaélésnek az eszközeként állítják be, míg mások – ahogy ezt a fel-
mérések is alátámasztják – rendkívül hatékony módszerként tartják számon.

Véleményem szerint a közvetítés a helyesen megválasztott ügyekben gyógyír 
lehet a fenti problémák kezelésére.

LÁSZKA EDINA
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi docens

A BÍRÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK  
ÉS A POLGÁRI PER ÉSSZERŰ IDŐN BELÜL TÖRTÉNŐ  

BEFEJEZÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Az elmúlt évtizedekben mind Magyarországon, mind Európa számos orszá-
gában a hatékony jogérvényesítés egyik legfőbb akadályát a perek elhúzódás 
jelenti. Az ésszerű időn belüli igazságszolgáltatás ugyanakkor ennek egyik 
előfeltétele, emellett pedig szorosan összefügg a jogbiztonság igényével. A pe-
rek ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog a Pp. VIII. Novellájával 
(1999. évi CX. törvény) került be a polgári perrendtartás alapelvei közé, meg-
jegyzendő azonban az is, hogy Alkotmányunk kifejezetten nem rögzíti ezen 
jogosultságot. Ugyanakkor a magyar jogalkotók sem hagyhatták figyelmén 



295

pOlgÁRi elJÁRÁsJOgi tagOzat

kívül a Rómában 1950-ben aláírt Emberi Jogok Európai Egyezményét (külö-
nösen annak idevágó 6. cikkét), amelyet hazánk az 1993. évi XXXI. törvény-
nyel ratifikált.  

A Polgári perrendtartásunkról szóló 1952. évi III. törvény ugyancsak az alap-
elvek között rögzíti a bíróság kötelezettségeként a peres felek tájékoztatását, 
amely egyrészről jelenti a bizonyítással összefüggő tájékoztatást, másrészről 
pedig a jogi képviselő nélkül eljáró személyek eljárási jogairól és kötelezettsé-
geiről való tájékoztatást. 

Dolgozatom fő célja annak bemutatása, milyen összefüggésben áll egymással 
a perhatékonyság elve és a bíróság kioktatási kötelezettsége, befolyásolja-e a 
per időtartamát az, hogy a bíróság eleget tesz-e ezen kötelezettségének, illet-
ve milyen mélységig tesz eleget ennek, vagy sem. 

Ennek megfelelően először bemutatásra kerülnek az alapelvek egyenként, 
mind a Pp. módosítások tükrében, mind tartalmukat illetően, majd pedig a 
két alapelvi rendelkezés összefüggéseit vizsgálom meg. Emellett pedig kité-
rek a már említett Emberi Jogok Európai Egyezményének vizsgálatára és a 
strasbourgi bíróság joggyakorlatára is. 

A bíróság tájékoztatási kötelezettségének és a perek ésszerű időn belül tör-
ténő befejezésének összevetése során arra a következtetésre jutottam, hogy 
meglehetősen befolyásoló tényező az, hogy a bíróság eleget tesz-e ezen törvé-
nyi kötelezettségének, vagy sem, illetve az is, hogy ez a tájékoztatás mennyi-
re alapos, mennyire konkrét, mennyire pontos. Ha ugyanis a felek nem kap-
nak arra vonatkozóan iránymutatást, hogy mit kell a per során bizonyítani-
uk, előfordulhat, hogy olyan dolgokra vonatkozóan is indítványozzák a bizo-
nyítási eljárás lefolytatását, amelyekről utóbb kiderül, hogy az eljárás szem-
pontjából lényegtelen, irreleváns, tehát felesleges volt. Ez pedig egyértelmű-
en a pertartam meghosszabbításához, és esetleg az ésszerű időn túli tárgya-
láshoz vezet. Ugyanez lesz az eredménye annak is, ha a felek laikusként nem 
tudják, a per során milyen jogokat gyakorolhatnak, milyen kötelezettségek-
nek kell eleget tenniük.

LÉGRÁDI ISTVÁN LÁSZLÓ
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Papp Zsuzsanna adjunktus

AZ ÉRVÉNYTELEN SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS PEREK

Miközben az érvénytelen szerződésekkel a polgári jog kimerítően foglalko-
zott, addig a magánjogi megoldásokból fakadó eljárásjogi következmények 
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sokkal kevesebb figyelmet kaptak. Az érvénytelenség dogmatikája nagy ter-
jedelmű munkák tárgya – míg a téma perjogi szempontú monografikus fel-
dolgozásával egyáltalán nem, az egyes részletkérdések elmélyült vizsgálódá-
sával is csak ritkán találkozhatunk. 

Polgári perrendtartásunk a rendszerváltást követően komoly változásokat 
élt meg. Míg azonban a Pp. elmozdult a hivatalbóliság talajáról, eltekintett az 
anyagi igazság kiderítésének követelményétől, és a rendelkezési, illetve tár-
gyalási elv új felfogását sajátította el, addig a szerződések érvénytelenségére 
vonatkozó polgári törvénykönyvbeli szabályok alig változtak. A koherencia 
a húsz évvel ezelőtti jogi környezetben még csak-csak biztosítható volt, mára 
azonban az ellentét egyértelműen a felszínre került.

Hivatalból kell-e észlelni a semmisséget, s ehhez képest hogyan viszonyuljunk 
az érvénytelenség következményeihez? Milyen körben indítható megállapí-
tásra irányuló kereset? Az eredeti állapot visszaállítása körében hogyan mű-
ködik a bíróság kérelemhez kötöttsége? Az érvénytelenséget felfedező bíróság 
döntése mennyiben korlátozza egy későbbi per bíróságát? Kik a per alanyai, 
különös tekintettel az alperesekre? Szükséges-e mindannyiukperbenállása?

A dolgozat céljául azt tűztem ki, hogy az előírt terjedelmi keretek között meg-
kíséreljem a semmis illetve a megtámadható szerződésekkel kapcsolatos pe-
rek mélyebb vizsgálatát. Górcső alá vettem az ilyen perekben indított kerese-
tek jogi természetét is. Különös figyelmet szenteltem a semmisség megállapí-
tására irányuló kereseteknek, megvizsgáltam, hogy az érvénytelen szerződé-
sek kapcsán milyen terjedelemben lehet szó jogalakításról, valamint milyen 
összetett helyzettel állunk szemben, ha a felperes az érvénytelenség következ-
ményeinek levonását kéri.

Kutatásaim során törekedtem néhány, a témám szempontjából jelentős jogin-
tézményt (például a jogerőt) a tárgyalt perek tekintetében új megvilágításba 
helyezni, mivel a szakirodalom az érvénytelen szerződéseket szem előtt tartva 
ezeket eddig csak szűk keresztmetszetben vizsgálta. Külön fejezetet szántam 
a tárgyalt perekben résztvevőknek. Arra kerestem a választ, mégis hogyan ha-
tározható meg a félként eljáró személyek köre, továbbá hogy egymáshoz való 
viszonyuk alapján mennyiben alkothatnak pertársaságot. 

A dolgozat készítésekor igyekeztem figyelembe venni az aktuális jogszabály-
változásokat, így többek között a 2009. évi CXX. törvényt is. 

Mindent egybevetve megállapítható, hogy az érvénytelen szerződésekkel 
kapcsolatos pereket tekintve még ma is meglehetősen nagy a bizonytalanság. 
Ennek tisztázására leginkább egy legfelsőbb bírósági állásfoglalás vagy jog-
egységi határozat szolgálhatna sorvezetőül.
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SZTANKÓ ÁGNES
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Nagy Adrienn adjunktus

A KONSZERNJOG ÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ  
FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁS

A dolgozatom témája a konszernjog és a határon átnyúló fizetésképtelenségi 
eljárás kapcsolódási pontjainak vizsgálata. A kutatás célja, annak bemutatása, 
hogy a konszern vállalatok fizetésképtelensége esetén alkalmazhatók-e a Ta-
nács 1346/2000/EK rendelete által felállított joghatósági szabályok, illetve mi-
lyen lehetséges alternatívák mutatkoznak a konszern vállalatok fizetésképte-
lenségének szabályozására. 

A dolgozat témaválasztását illetően elsősorban annak aktualitását kell ki-
emelni. A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság súlyosan érintette a gaz-
dasági szereplőket, vállalatokat, jogi személyiség nélküli társaságokat, és a fi-
zetésképtelenségi rendeletet is próbára tette. Hatására sorra omlottak össze 
olyan nagy múltú konszern vállalatok, melyek tekintetében az uniós szintű 
szabályozás hiánya is megnehezítette a vállalati reorganizációt és likvidációt. 
Ezért egyre égetőbb, hogy a konszern vállalatok fizetésképtelensége esetén 
olyan egységes eljárási szabályok érvényesüljenek, melyek hatékonyan hozzá-
járulnak a csőd szélén álló vállalatok gazdasági újjászervezéséhez. 

Az uniós jogforrás gyakorlatban történő alkalmazása során is felmerültek új 
eljárásjogi kérdések, melyek előrevetítik a Rendelet revideálásának szüksé-
gességét. Az ügyben előrelépés legkorábban 2012. június 1. napjával várható, a 
Bizottság ugyanis köteles jelentést készíteni a Rendelet alkalmazása során je-
lentkező problémákról, sőt akár módosító javaslatot is beterjeszthet. Az újra-
értékelés időpontjának közelsége is alátámasztja a dolgozat témaválasztásá-
nak időszerűségét. 

A dolgozat leíró, elemző és összehasonlító kutatási módszerek segítségével is-
merteti az egyes fejezeteket. Az első fejezet részletesen foglalkozik a Rende-
letben szereplő nemzetközi joghatósági szabályok általános bemutatásával, és 
a bírói joggyakorlatban az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákkal. A dol-
gozat második fejezete a konszern vállalatok fizetésképtelensége esetén je-
lentkező disszonanciákat illusztrálja, és a lehetséges megoldási javaslatokat 
vonultatja fel. A dolgozatnak ez a része kifejezetten idegen nyelvű források-
ra támaszkodik, hiszen a konszernjog kapcsán a német jogirodalomban szá-
mos kritika és megoldási javaslat látott napvilágot. A német szakirodalomban 
jelent meg a konszern vállalatok fizetésképtelenségének fogalma, itt jelentke-
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zett elsőként igény a Rendelet által nem szabályozott jogterület egységes sza-
bályozására.

A pályamunka alapvetően arra a kérdésre keresi a választ – egyúttal felvázol-
va a lehetséges megoldási javaslatokat is -, hogy szükséges-e speciális jogható-
sági kapcsolóelv kidolgozása, illetve a Rendeletbe történő iktatása az ún. kon-
szern vállalatok fizetésképtelensége esetére.

TRÁBERT ÁGNES
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Király Lilla adjunktus

AZ ELEKTRONIKUS POLGÁRI ELJÁRÁS A MAGYAR ÉS  
A NÉMET IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

dolgozatom célja az elektronikus technológiák polgári eljárásban való fel-
használási lehetőségeinek, előnyeinek és veszélyeinek elemzése, valamint ki-
választva Németországot, – mint egy, az említett területen hazánknál több ta-
pasztalattal rendelkező államot – az ottani és a magyar intézmények és meg-
oldások összevetése. Mindezek eredményeként arra a megállapításra jutot-
tam, hogy érdemes a modern megoldásokra nyitottan, de kritikus szemlélet-
tel tekinteni, ugyanis a nem kellően átgondolt, következetlen és elkapkodott 
változtatásokkal nem lehet elérni a kívánt célt, mégpedig egy gyorsabb, ha-
tékonyabb, egyszerűbb és olcsóbb eljárás megvalósítását. Az összehasonlító 
módszer alkalmazásával úgy gondolom, számos a hazai igazságszolgáltatást 
a közeljövőben érintő nehézséget és kockázatot tártam fel, amelyek elsősorban 
a törvényhozó számára szolgálhatnak hasznos tájékoztatásul. A német szabá-
lyozást sok tekintetben példaértékűnek ítélem, ezért minden olyan ország fi-
gyelmébe ajánlom, amely komoly lépéseket kíván tenni az eljárás elektroni-
zálása felé.
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AGÓCS ÁKOS
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár

A FAVOR TESTAMENTI ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE  
PLINIUS LEVELEIBEN

A dolgozat egy speciális jogkérdéssel foglalkozik, egy érdekes felvetésen ke-
resztül. Ifjabb Plinius leveleit veti össze a Legfelsőbb Bíróság PK. 82. számú 
polgári kollégiumi állásfoglalásával, majd összehasonlítja azokkal a digeszta 
forrásokkal, amelyek a klasszikus kor (esetleg egy-két generációval későbbi 
kor) jogászainak témában adott válaszait tartalmazzák. Ez alapján próbál vá-
laszt adni arra a kérdésre, kétezer év alatt hová jutottunk, mennyit sikerült 
fejlődnünk a feltehető örökhagyói akarat feltárásának kérdésében. Közpon-
ti helyen kezeli a favortestamenti elv érvényre jutását és használatát, miközben 
a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásait mindvégig iparkodik szem előtt tarta-
ni. Mert mi is a favortestamenti? Erre a kérdésre Papinianus által adott válasz 
szerint az, hogy a „a végrendeleti kikötéseknél inkább az akaratot, mintsem a 
szavakat kell figyelembe venni”. Közel kétezer év távlatából a Legfelsőbb Bí-
róság válasza kísértetiesen egybe cseng ezzel: „a végrendeletet kétség esetén 
úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata a lehetőségek határai között a 
legmesszemenőbben érvényre jusson.” És a válaszok, mellé oda teszi a dolgo-
zat kiindulási alapként Plinius megállapítását is.

Rövid kitekintést ad a dolgozat a végrendelet, illetve a végrendelet értelmezés 
megjelenéséről, illetve a használt technikákról. Már az első részben szembesít 
minket a jogi probléma miben létével, közelebbről azzal, mit is tartunk fonto-
sabbnak, a jogbiztonságot vagy a méltányosságot.

A továbbiakban a dolgozat értelmes tagolásban próbálja ezt a kimeríthetetlen 
kérdéskört körbe járni és bemutatni. Az első nagyobb egységben Plinius IV, 10 
levelét komolyabb elemzés alá veszi, ezen keresztül egy favortestamenti elv de-
finíciót határoz meg, és ezt veti össze a Polgári Kollégiumi állásfoglalással, va-
lamint a hatályos jogunkhoz fűzött jogtudományi magyarázattal. Az ebben a 
részben megadott favortestamenti definíció egyes elemeit is részletes elemzés 
alá veszi a dolgozat, ezzel mint egy cáfolatot adva arra az általánosan elfoga-
dott véleményt, hogy noha ifjabb Plinius foglalkozott a jogtudománnyal, ab-
ban maradandót alkotni nem tudott.
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A dolgozat további részeiben feltárja a favortestamenti elv mindennapi alkalma-
zásának pontos határait is, megismerteti olvasójával a használatához alkalmaz-
ható értelmezési segédelvet, és az érvényesülésének korlátait is. Ezen felül az ér-
vényesülésre vonatkozóan egy rövid kitekintésben, első hallásra képtelenség-
nek tűnő területre is betekintést enged, a rabszolgák „végintézkedéseire”.

A dolgozat az első részben feltett kérdésekre az Összegzésben ad válaszokat, 
és elért eredménynek elkönyvelheti, hogy nem egyszerű állításokra törekedett, 
hanem akár a hatályos joggyakorlatban is alkalmazható tudás közvetítésére.

DR. BALÁZS ENIKŐ
ME ÁJK
Témavezető: Dr. Péter Orsolya Márta egyetemi docens

A PROSTITÚCIÓ JOGI, GAZDASÁGI ÉS ERKÖLCSI ASPEKTUSAI  
A KLASSZIKUS RÓMÁBAN

„Nincs új a nap alatt.” A szexuális szolgáltatások nyújtása napjainkban is szin-
te tabunak számít a társadalomban, pedig – tekintettel a kínálat kiterjedtsé-
gére, továbbá arra, hogy egyre többen számítanak megélhetésre a prostitúci-
óból – a vásárlói igény egyértelműen igen széleskörű. De hogyan álljon hoz-
zá a kérdéshez a jogalkotó? A túlzott tiltás általában nem jelenthet megoldást, 
ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az államtól (feltételezve, hogy erkölcsi ne-
velő funkciót is tulajdonítunk neki) elvárhatjuk, hogy polgárait igyekezzen 
a jó ízlés és becsület útján tartani, ehhez pedig hozzátartozik a szexuális te-
vékenységek meghatározott mederben tartása és a család intézményének tá-
mogatása. Másrészt viszont az is igaz, hogy a prostitúció ma is tagadhatatla-
nul létezik, ugyanúgy, mint a klasszikus Róma világában. Ennek miértjét az 
emberi igények mellett leginkább talán a jövedelmezőséggel magyarázhatjuk.  
A magas profit miatt a kisebb-nagyobb morális hiányosságok fölött „gazdasá-
gosabb” szemet hunyni, mint orvosolni azokat, mert mindez egy folyamato-
san csörgedező pénzforrás elapasztásával járna.

dolgozatomban megkísérlem megvilágítani a klasszikus Róma társadalmi be-
rendezkedésén belül a meretrix-ek helyzetét, valamint a tevékenységükből be-
folyó összegek sorsát. Megvizsgálom, hogyan lesz a becstelen foglalkozásból 
származó jövedelem „tiszta” bevétellé. Ezen túlmenően igyekszem megkérdő-
jelezni azt a közkeletű felfogást, hogy a prostitúció a nők ipara, hiszen, mint 
látni fogjuk, a testüket áruba bocsátó lányok valójában csak egyetlen „alkat-
részét” jelentik a hatalmas gépezetnek, legtöbbször csak olcsó munkások, akik 
számára az esetek túlnyomó részében nem túl rentábilis az üzlet. E kérdéskö-
rön túl nem mutatom be a római polgárokra vonatkozó, főként büntetőjogi kö-
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vetkezményekkel fenyegetett erkölcsi kihágásokat, mivel ezek nem tartoznak a 
modern értelemben vett „polgári jogi” jellegű vizsgálódásom területére.

Végig hangsúlyozom gazdaság és erkölcs viszonyát, melyben kettősséget fe-
dezhetünk fel: egyrészt a család – nem csupán morálisan – védendő értékét, 
mely a társadalom legkisebb működő gazdasági egysége is, másrészt pedig a 
házasságon kívüli szexuális kapcsolatok pénzre válthatóságát. Igyekszem nyo-
mon követni azt, hogy hogyan egyensúlyozott a politika a bevétel kívánatossá-
ga, valamint a közerkölcs mederben tartása között, többek között azért is, mert 
a közélet tisztasága akkoriban is megkövetelte a példás honatyai viselkedést.

Felvázolom a „prostituált-adó” alapjait, keletkezését, jelentőségét és a beszedé-
séhez kapcsolódó nehézségeket, valamint megszüntetésének szükségességét.

Kutatásaim nyomán egy igen komplex és örökérvényű problémakör rajzoló-
dik ki, melyre megnyugtató jogi megoldások a mai napig sem születtek, és 
maguk a rómaiak sem mertek markáns állásfoglalásokat megfogalmazni, ez-
zel szemben viszont megjegyezhetjük, hogy ma már tisztességes polgár nem-
hogy nem élhet közvetetten a prostitúcióból befolyt összegekből, ez időköz-
ben súlyos bűncselekménnyé vált.

BUDANOVICH ALEXANDRA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Kelemen Miklós adjunktus

A KÉSŐ-RÓMAI KÖZSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI ZAVARAI  
– JOGI FORRÁSOK TÜKRÉBEN –

A dolgozat célja a Késő-római Birodalom igazgatástörténetén belül a hivatal-
noki állások megszerzésével kapcsolatos visszaélések vizsgálata. A korszakra 
jellemző visszaélések, korrupciós lehetőségek megismeréséhez szükséges a hi-
vatalnoki kar, a militia fogalmának tisztázása és jellemzőinek megfigyelése. A 
Római Birodalom átszervezésének folyamatát, elsősorban az indokolta, hogy 
a császárok megpróbálták a birodalmat gyengítő hatalmi visszaéléseket meg-
szüntetni, így például az ambitust, ambitiot illetve suffragiumot, mint a hiva-
talhoz jutás törvényes rendjét sértő hivatalszerzési módokat. Ezek a kifejezések 
nem csak egyszerűen a törvénytelen hivatalszerzést jelentik. Több forrásban is 
megfigyelhető ezeknek a visszaéléseknek az együttes tilalmazása, akár úgy 
is, hogy nincs mindegyik forma nevesítve, de gondos elemzéssel a megfelelő 
kifejezések mögött felfedezhetők a szövegben. A korszak császári jogalkotás-
ára jellemző a folyamatos küzdelem a visszaélések visszaszorításáért, termé-
szetesen eltérő intenzitással, amely mindig összefüggésben állt több tényező-
vel, többek között az uralkodói hatalom erejével, a kincstár anyagi helyzetével. 
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A korabeli források alapján a hivatalhoz jutás rendjét sértő leggyakoribb visz-
szaélés az ambitus, ambitio illetve a suffragium volt. Mindegyik fogalomnak 
többes jelentése van. Eredeti jelentésüktől az idők folyamán eltávolodtak, ezt 
a változást az elemzés megpróbálja nyomon követni a korabeli forrásokban. 
Így például az ambitio eleinte csak erkölcsileg volt elítélt módja a választói 
bizalom megszerzésének, azonban idővel ez is jogilag szankcionált magatar-
tássá vált a császári constitutiok alapján. A korrupció elterjedését leginkább 
a suffragium jelensége „segítette elő”. A suffragium jelentése az évszázadok 
alatt folyamatosan alakult át. Eredeti jelentése szavazat volt, a későbbiekben 
eleinte a császárnak tett ajánlás díja, majd a hivatalok, állások árusítását illet-
ve a hivatalok vételárát takarja a kifejezés a korabeli rendeletek alapján.

Az ambitus, ambitio és a suffragium legfőbb közös jellemzője, hogy azok sér-
tik a hivatalszerzés törvényes rendjét, amelynek lényege az volt, hogy egy ál-
lás elnyerésének feltételei a megfelelő mennyiségű szolgálati idő és a megfele-
lő minőségű munka lehetnek csak. Az ambitus, ambitio és a suffragium útján 
pedig ezekkel a feltételekkel nem törődve, azok jutottak tisztségekhez, akik 
elegendő pénzt tudtak fizetni – ez pedig nyilvánvalóan sértette a hivatalnoki 
kar kiválasztásának szabályait.  A császári jogalkotás, észlelvén, hogy az ezen 
jelenségek miatt hihetetlen mértékben elterjedt korrupció gyengíti a minden-
kori császárok hatalmát és a birodalmat magát is, megpróbált fellépni ellenük. 
A források alapján megállapítható, hogy a jogi tilalmazás sem vezetett ered-
ményre hosszú távon, hiszen nagyon gyakran szerepel ezeknek a jelenségek-
nek a tilalmazása a császári rendeletekben.

Összefoglalva a dolgozat célja a Római Birodalom átszervezésének rövid be-
mutatása, valamint a hivatalnoki kar fogalmának tisztázása és ezek után a kü-
lönböző korrupciós lehetőségek, visszaélések vizsgálata, amely azért fontos 
része a késő-római igazgatástörténetnek, mert nagy részben ezek a jelenségek 
vezettek el a Késő-római Birodalom elgyengüléséhez.

FODOR ANTAL
SZTE ÁJTK
Témavezető:Dr. Jakab Éva egyetemi tanár

KORRUPCIÓ A RÓMAI BIRODALOMBAN – KÜLÖNÖS TEKINTET-
TEL CICERO VERRES ELLEN MONDOTT BESZÉDEIRE

A köztársaság korának alkonyán a római államszervezet alkalmatlanná vált 
számos társadalmi probléma áthidalására. Ilyen kérdés volt a provinciai tiszt-
viselők korrupciója. Az erkölcsös hatalomgyakorlás számonkérhetetlenné 
vált, nem létezett intézményes keret, amely védelmet biztosított volna a pro-
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vinciák lakossága számára. Emellett Róma folyamatos nyomása nehezedett 
tisztviselőire az örökös gabonahiány mérséklésére, amely szintén a provinci-
ák kizsákmányolásával járt, még ha legálisnak is volt mondható.

Cicero Verres ellen mondott beszédei alapján a dolgozat vizsgálat alá veszi a 
korrupt tisztviselői magatartáshoz kapcsolódó bűncselekményi tényállásokat 
és azt, hogy Verres esetében ezen cselekmények mennyiben valósultak meg. 
Ennek során kitér  a köztársaság végén működő büntető törvénykezés intéz-
ményeire és annak változásaira, valamint a Cicerói vád és a Hortensiusi véde-
lem jogászi érvelésére.

A dolgozat célja, hogy bemutassa a felelősségre vonás nehézségeit, ezáltal 
megállapítva azt, hogy a jogbiztonság sokáig csak kívánalom maradt a Római 
Birodalom lakói számára.

KOVÁCS MELINDA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Jusztinger János adjunktus

REMISSIO MERCEDIS ÉS VESZÉLYVISELÉS  
A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEKNÉL

A dolgozat tárgya a klasszikus kori római jogban remissiomercedis néven is-
mert bérleengedési szabály, mely szerint a haszonbérleti jogviszony bérlője a 
bérleti jogviszony alatt bekövetkezett, elháríthatatlan események által előidé-
zett körülményváltozásra tekintettel a szerződésben kikötött merces leengedé-
sét követelhetette arra az évre nézve, amelyben káresemény történt, azonban 
a bér „hátralékát” a soron következő évek kedvező termése esetén pótolni tar-
tozott. Több, e bérleengedési szabályt érintő kérdés maradt máig megválaszo-
latlanul, illetve a kétséget kizáró bizonyítás hiányában, mivel a tisztánlátást 
nehezíti a gyanítható szövegromlás és az egymásnak olykor több ponton el-
lentmondó jogtudósi állásfoglalások is.

A remissiomáig megoldatlan, a szakirodalomban élénk vitát kiváltó kér-
dései lényegében három területet érintenek: egyrészt feloldásra várnak a 
remitteremercedem kifejezéshez kapcsolódó terminológiai nézetkülönbségek, 
másrészt vitatott a szabály fejlődési íve, mivel feltáratlan, hogy a D. 19,2,15,4-
ben bemutatott remissiomercedis kialakulását befolyásolta-e – és ha igen, mi-
lyen mértékben – a preklasszikus kori Servius Sulpicius Rufus nevéhez fűzött, 
d. 19,2,15,2-ben ismertetett veszélyviselési szabály, valamint az sem tisztázott, 
mivel magyarázhatóak a remissiomercedis szabályainak kisebb, kései császár-
kori módosításai. Végül a harmadik, az előzőtől nehezen elválasztható kér-
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dés, hogy miként indokolható a remissiomegjelenése a római jogrendszerben: a 
császári jogalkotás által nyújtott, a római szerződések rendszerétől egyébként 
idegen „kegynek”, vagy egy, a veszélyviselés kapcsán már megfogalmazódott 
gondolat továbbvitelének kell-e tekinteni?

E dolgozat csak az utóbbi két kérdés vizsgálatára korlátozódik: előbbit ille-
tően az elemzés eredményei alapján a klasszikus kor jogában megjelenő 
remissiomercedisben olyan, a szerződésbe kifejezetten felvett kikötés alapján 
megadható kedvezményt kell látni, melykülső, vagy a dologból eredő, de min-
denképpen elháríthatatlan behatásesetén vehető igénybe. E szerződési elem 
feltehetőleg a mindennapi jogügyleti gyakorlatból ered, melyet a praetor jog-
szolgáltató tevékenységével felkarolt, majd a jogfejlődés egy következő sza-
kaszában a jogtudósi vizsgálódás középpontjába került: a jogászok – bár, a 
haszonbérleti szerződések D. 19,2,15,2-be foglalt veszélyviselési szabályai-
tól világosan elkülönítették – elvi alapjaikat azonosak látták, a remissio egyes 
részletkérdéseit pedig tovább finomították. A második kérdés vonatkozásá-
ban a dolgozatban képviselt álláspont szerint a késő-császárkori módosítások 
azzal indokolhatók, hogy a császári jogalkotás a maga eszközeivel – többek 
között a fellebbezésekre vagy egyéb megkeresésekre adott rescriptumokkal 
– igyekezett egyrészt megakadályozni, illetve mérsékelni a III. századi vál-
ság hátrányos következményeit: a földművelő parasztok tömeges elvándorlá-
sát a mezőgazdasági szférából, másrészt biztosítani az egyre nagyobb számú 
colonus-réteg számára az önfenntartáshoz, pontosabban a munkavégzéshez 
még elégséges körülményeket.

KUPECKI NÓRA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár

A HÁZASSÁGTÖRÉS BŰNCSELEKMÉNYE  
A KLASSZIKUS RÓMAI JOGBAN

A dolgozat témája a házasságtörés büntetése (lexIulia de adulteriiscoercendis) az 
Augustus-korabeli Rómában, kitekintéssel az akkori szociológiai–társadalmi 
viszonyokra, különös tekintettel a család és a családtagok jogállására. 

A római jog modern tudománya elsődlegesen a magánjogi szférát részesítet-
te előnyben, ezáltal kissé háttérbe szorítva a büntetőjogot. Ebből kifolyólag a 
magánjogi munkákhoz viszonyítva csekély számú szakirodalom áll rendelke-
zésre e témában, különösen magyar nyelven. Éppen ezért tekintette a szerző 
külön kihívásnak a d. 48,5 (De adulteriis) titulus magyarra történő fordítását. 
Továbbá mivel eddig nem született rendszerezett, átfogóan feldolgozott mű a 
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magyar romanisztikában ebben a témában, a dolgozat írója munkáját hiány-
pótlásnak szánja.

Felépítését tekintve a tanulmány a római család bemutatásával kezdődik, ki-
térve a házasság jogi szabályozásának változásaira, az augustusi családjogi 
törvényhozáshoz vezető társadalmi okokra, és a már meghozott, részletes sza-
bályokra. Ezt követően az adulterium Augustus előtti szabályozását kerül be-
mutatásra, majd a lexIulia de adulteriis rendelkezéseit a házasságtörésről, ki-
emelve, hogy milyen mértékű változást hozott a családi jogban. Majd az el-
járási kérdések részletes elemzése következik, kiemelve az elkövetők szemé-
lyi körének ismertetését. Mindezek után a házasságtörés büntetésének pon-
tos bemutatása következik, különös tekintettel aiusoccidendi-re, végül a tanul-
mány zárásaként az egyéb szexuális jellegű bűncselekmények ókori szabályo-
zását veti össze a szerző a hatályos joggal.

NEMES SZILVIA
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Földi András egyetemi tanár

SZERZŐDÉSTÍPUSOK TALÁLKOZÁSA A RÓMAI JOGBAN

A római jogban nem számított különlegesnek a különböző ügyletek megköté-
sénél a szerződéstípusok találkozása, vagyis amikor különféle szerződéstípu-
sok tényállási elemei egyszerre valósulnak meg. Ennek ellenére ezzel a jelen-
séggel összefoglaló módon sem a források, sem a szakirodalom nem foglalko-
zik, holott e kérdések komplex vizsgálata igen fontos összefüggések felisme-
réséhez vezethet el.

A „találkozás” egyik lehetséges következménye az ún. abszorpció, amikor az 
egyik szerződéstípus a joghatások szempontjából teljesen „elnyeli” a mási-
kat. Abszorpcióról a források alapján csak szűk körben beszélhetünk, még-
pedig azokban az esetekben, amikor pl. a mutuumot vagy az emptiovenditiót 
teljes egészében stipulatióba foglalták (az emptiovenditio esetében kölcsönös 
stipulatiókkal). Mint arra már Arangio-Ruiz, de különösen Talamanca rámu-
tat, a felek megállapodásának verborumobligatióba foglalásával a conventio (a 
stipulatio mögött meghúzódó megállapodás) nem váltotta ki a reá jellemző 
sajátos joghatásokat, még akkor sem, ha önmagában véve egy érvényesíthető 
contractus lett volna. Ez elvileg aiusstrictum uralmát jelentette, de a clausuladoli 
felvétele révén lehetőség nyílt az objektív bonafides követelményeinek érvénye-
sítésére.
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Ugyanakkor a mögöttes conventio befolyással lehetett a verborumobligatióra, 
és a klasszikus korban erre a befolyásra nagyobb hangsúlyt helyeztek, így 
csökkent a verbasollemnia autonómiája és joghatása. A stipulatiók szerepe – el-
tekintve a generikus adásvételtől – ebben az időszakban tendencia jelleggel 
arra korlátozódott, hogy garanciális célból kikötött jog- és kellékszavatossági 
járulékos szerződésekként csatlakozzanak a főszerződéshez.

A garanciális kikötések esetén nem beszélhetünk abszorpcióról, hanem he-
lyette alternatív konkurencia figyelhető meg. Külön kell vizsgálni a jog- illet-
ve kellékszavatossági kikötések főszerződéshez való viszonyát. Jogszavatos-
ság esetén (az actioauctoritatistól eltekintve) két kereset, a stipulatiós kikötés 
alapján actioexstipulatu, ilyen kikötés hiányában pedig actioempti állt rendelke-
zésre. Az utóbbi keretében érvényre jutottak az objektív bonafides követelmé-
nyei. A kellékszavatosság körében a formátlan kijelentés (dictum) esetén fenn-
állt a dicta et promissáért való helytállás kötelezettsége, melyet actioemptivel le-
hetett érvényesíteni. Ehhez képest akkor, amikor stipulatio útján tettek ígé-
retet (promissum) az eladott dolog bizonyos tulajdonságaira nézve, akkor 
actioexstipulatu vagy actioredhibitoria állt rendelkezésre, a vevő választásától 
függően. Tehát e szavatossági kikötések esetén is alternatív konkurenciáról 
beszélhetünk.

A különböző kikötések pactaadiecta relatív különállása föltehető-
en azok stipulatiós eredetével magyarázható, hiszen a konszenzuális 
emptiovenditiónak mindenképpen integráns részeivé válhattak volna. Ez a 
megoldás szemléletesen tükrözi, hogy a rómaiak mennyire ragaszkodtak ősi 
hagyományaikhoz még aiustinianusi korszakban is.

SCHMIDT GABRIELLA
PTE ÁJK
Témavezető: Dr. Jusztinger János adjunktus

IUDEX QUI LITEM SUAM FECIT

dolgozatom témájának aiudexquilitemsuamfecitkérdéskörének vizsgálatát vá-
lasztottam. Ezen tényállás a quasidelictumok körébe tartozik, azonban eltérése-
ket mutat a kategóriában szereplő többi jogsértéshez képest, amelynek ered-
ményeképp megkérdőjelezhetővé válik a tényállás quasi-deliktuális jellege. 

Aiudexquilitemsuamfecit terminus technicus jelentése „a bíró, aki a magáévá 
tette a pert”, ez azonban félrevezető lehet, ugyanis nem egyértelmű, hogy a 
bíró által tanúsított magatartás eredményére vagy tartalmára utal-e. A for-
rások vizsgálata szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk, a magatartás tar-
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talmára vonatkozik a kifejezés. dolgozatomban irodalmi és jogi források se-
gítségével részletesen bemutatom a tényállás megvalósulási formáit. Ezek 
közé tartozik az érvényes ítélet meghozatalának elmulasztása (meg nem je-
lenés a tárgyaláson és a per nem megfelelő felfüggesztése), a ténybeli és jogi 
hibák (a formula condemnatiójától való eltérés és csalárd módon történő jog-
alkalmazás), végül a korrupt bíró esete, amelyet azért tárgyalok külön cso-
portban, mert míg az első két főcsoportot a „Siiudexlitemsuamfecerit” című 
edictum, addig utóbbit a XII táblás törvény egy rendelkezése, a köztársaság 
korában pedig speciális törvények (lex de pecuniamacceptaobremiudicandam, 
lex ne quisiudiciocircumveniretur, lexCornelia de sicariis et veneficis, lexCornelia de 
repetundis, lexIulia de repetundis) tárgyalnak. A tényállás megvalósulási formá-
inak sokszínűségéhez mérten a felelősség tartalma is többszempontú megkö-
zelítést igényel. Egyes források az objektív, mások a vétkességi alapú felelős-
ség irányába mutatnak, ezzel megkérdőjelezve a tényállás quasi-deliktuális 
minőségét. Mivel egy ennyire különböző szálakból álló jogsértést kellett egy 
felelősségi alakzat alá besorolnom, azt a szabályt vettem alapul, amely min-
den formára alkalmazható, amely ebben az esetben az, hogy az egyes megva-
lósulási módok esetén objektív körülményekkel kell bizonyítani a bíró jogsér-
tését, így tehát az objektív felelősséget tartom elfogadhatónak. Két forrás utal 
a vétkességi alapú felelősségre, az egyik a csalárd módon történő jogalkalma-
zás tekintetében említi a dolusból, a másik pedig az első két főcsoporttal kap-
csolatban a kellő körültekintés elmulasztásából eredő felelősséget. Nyilvánva-
ló, hogy a vétkességre kiterjed a bíró felelőssége, valójában azonban mégsem 
ez váltja ki felelősségét (ugyanis a dolus bizonyítása a jog által biztosított nagy-
fokú védelem miatt lehetetlen), hanem az, hogy bizonyos  külső körülmény (a 
bíró megjelent-e a tárgyaláson, a felfüggesztés megfelelt-e az előírtaknak, az 
ítélet összhangban van-e a condemnatióval, az ítélet megfelel-e a törvénynek) 
fennforog-e vagy sem. Ezek eredhetnek a kellő körültekintés elmulasztásából 
vagy akár dolusból is, de nem a vétkességi elemekhez kapcsolódik a következ-
mény. A jogkövetkezmények tekintetében dolgozatomban külön tárgyalom a 
korrupciót a többi megvalósulási formától, ugyanis eme vesztegetési pénz át-
vételéhez kapcsolódó jogsértést speciális törvények szankcionálják. 

Aiudexquilitemsuamfecit kérdéskörének vizsgálata során arra a megállapításra 
jutottam, hogy a tényállás, bár mutat eltéréseket a többi quasidelictumhoz ké-
pest, a mind a négy esetkörre jellemző vétkességtől független felelősség révén 
a iudexquilitemsuamfecittényállása tökéletesen beilleszthető a quasi-deliktuális 
kategóriába.
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SZOCIÁLIS JOG TAGOZAT

ALEXA PÉTER
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett adjunktus

GYEREKES PROBLÉMÁK AVAGY A NŐKRE ÉS A FÉRFIAKRA  
VONATKOZÓ, GYERMEKVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS  

MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOGI SZABÁLYOK

Talán nem egyértelmű az olvasó számára, mit is takar valójában a dolgozat 
címe. Az alcím már rávilágít arra, hogy nem mélyenszántó gyerekpszicholó-
giai műről van szó, hanem egy olyan témáról, amely egyaránt bír munka- és 
szociális jogi jegyekkel. A nők sajátos munkaerő-piaci helyzetének kérdésé-
től indulva sorra vesszük a gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos 
munkajogi és szociális jogi szabályokat – a teljesség igénye nélkül, tekintettel 
a dolgozat terjedelmi korlátaira. 

A tanulmány által vizsgált téma a gyermekvállalás kérdése a munkaviszony-
ban, kissé szűkebb megközelítésben az, hogy milyen munkajogi kedvezmé-
nyek és pénzbeli támogatások illetik meg a terhes illetve a kisgyermekes mun-
kavállaló nőket. Mivel az adott juttatások, garanciák nem kizárólag a nőket il-
letik meg – és itt akkor pontosítani szükséges az előző mondatot – szükséges 
rövid kitekintést engedni a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésének, illetve 
a nők munkaerő-piacon történő megjelenésének.

A dolgozat megpróbál arra is választ keresni, egyes gyermek születéséhez il-
letve gyermek neveléséhez kapcsolódó munkajogi és szociális jogi szabályok 
miért kizárólag a nők számára vehetőek igénybe.

Férfi és nő számára a gyermekvállalás igen komoly felelősséggel jár, talán fogal-
mazhatnánk úgy is, hogy az egyik legkomolyabb döntésük, hiszen nem pusz-
tán a saját sorsukról kell dönteni, hanem egy olyan személy sorsáról is, amely-
re a legnagyobb hatással ők lesznek. Többek között ez is indokolja azt, hogy 
kiemelt munkajogi védelemben kell részesíteni a gyermekvállaló személyeket. 
Ahhoz, hogy a gyermekvállalás munkajogi szabályozásra gyakorolt hatását 
megérthessük, szükséges rávilágítani arra is, mi indokolja a nők speciális mun-
kajogi védelmét. Sőt beszélni kell a nők sajátos munkaerő-piaci helyzetéről is. 

A téma örökös aktualitással bír, sőt az egyre erősebb – és lassacskán célkitűzé-
seit megvalósító – esélyegyenlőségi harcnak köszönhetően talán még aktuáli-
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sabb lehet az a kérdés, hogy miként is illeszkedhet egy profitorientált cég ter-
veibe egy fiatal munkavállaló nő, aki gyermekvállalást tervez, vagy mitévő le-
gyen az a nő, aki gyermeke születését követően újból szeretne dolgozni. Ezek 
olyan problémák, amelyek mellett nem lehet lehajtott fejjel elmenni.

Egy gyermek vállalása nemcsak öröm, hanem anyagi teher is. Az állami be-
avatkozás megvalósul ebben az esetben is, számos juttatás, támogatás formá-
jában (GYES, GYED, családi pótlék, stb…), melyek szabályairól a dolgozatban 
lesz szó. A szociális jogi szabályozás aktualitását jelzi, hogy igen gyakran ke-
rül a jogalkotó asztalára a családtámogatással, illetve a gyermeknevelés támo-
gatásával kapcsolatos jogszabálytervezet.

Remélem sikerült felkelteni a téma iránt érdeklődő kíváncsiságát, és összefüg-
gő képet alkotni a „gyerekes problémák” világáról, arról, hogy a mosolygó, sí-
ró-nevető gyermekarcon túl számos munkahelyi konfliktust is eredményez-
het egy gyermek születése.

DÁVID CSILLA
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett adjunktus

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE VONATKO-
ZÓ SZABÁLYOZÁS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

A FOGLALKOZTATÁS KÉRDÉSÉRE

Dolgozatom témájául a megváltozott munkaképességű személyekre vonatko-
zó jogi szabályozás bemutatását választottam, különös tekintettel a foglalkoz-
tatás kérdésére. 

E kérdéskör jelentős társadalmi problémát képvisel, hiszen az Egészségügyi 
Világszervezet becslése alapján a világ népességének 10 százaléka él fogya-
tékossággal. Ezen személyek társadalomba való hatékony integrációja pedig 
nem csak az egyén, hanem az egész társadalom érdeke is. 

Mivel csak akkor érthetünk meg, érezhetünk át valójában egy szerteágazó 
kérdéskört, ha azt több nézőpontból, több diszciplína eredményeinek figye-
lembevételével vizsgáljuk meg, ezért munkám során arra törekedtem, hogy a 
jogszabályok tartalmi ismertetése mellett rávilágítsak a szociológiai háttérre, 
a rendszerben fellelhető problémákra, illetve az alapjogi vonatkozásokra is.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegíté-
sére változatos eszközrendszer, számos megoldási modell áll rendelkezésre, 
emiatt pedig menetrendszerűen merülnek fel különböző reformelképzelések.  
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A dolgozatban igyekeztem ezeket röviden felvázolni, rávilágítani a kapcsoló-
dási pontokra, illetve az esetleges ellentmondásokra.

dolgozatomat a deduktív felépítés jellemzi, ezért a dolgozat kezdetén igyekez-
tem utalni a téma fajsúlyára, fontosságára. Ez követően a dogmatikai háttér, 
az elméleti alapok meghatározására kerül sor, hiszen csak úgy elemezhetünk 
egy jogterületet, ha pontosan behatároljuk a témát. A hatályos normaanyag 
ismertetése előtt fontosnak tartottam téma alkotmányos alapjainak bemuta-
tását, mivel – mint minden hatályos norma – az általam tárgyalt normaanyag 
alapjai is Alkotmányunk rendelkezéseiig nyúlnak vissza. Ezt követően ejtet-
tem szót a megváltozott munkaképességű munkavállalók szociológiai hátte-
réről. Ezt azért tartottam elengedhetetlennek, mert ezen jogszabályok célja az 
érintettek helyzetének javítása. Az érintettek valós helyzetének ismerete nél-
kül nem érthetjük meg a reformok rájuk gyakorolt tényleges hatásait sem.

A fentieket követi a hatályos európai uniós és hazai joganyag ismertetése. Mi-
vel ezen a területen kevésbé hangsúlyos a közösségi jogalkotás, igyekeztem a 
hangsúlyt a – az utóbbi években jelentős változáson átesett – hazai joganyag-
ra helyezni. 

Megállapítható, hogy az utóbbi néhány év reformfolyamatai számos területen 
jelentettek előrelépést. de még akadnak hiányosságok. A megváltozott mun-
kaképességű személyek foglalkoztatásához számos norma kapcsolódik, illet-
ve pont a jogalkotó jobbítási szándéka miatt – a szociális jogi normákra jellem-
ző módon – nem kellően statikus a szabályozás. Véleményem szerint a fenti hi-
ányosságok – a német Schwerbehindertengesetz mintájára – a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó önálló kódex megalkotásá-
val lehetne orvosolni.

EÖRDÖGH ÁGNES ESZTER
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Gyulavári Tamás egyetemi docens

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS  
AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

A MAGYAR-SZLOVÁK GYAKORLATRA

A dolgozat tárgya egy atipikus munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés. Mun-
kaviszonynak minősül, ám sokkal rugalmasabb foglalkoztatást tesz lehetővé, 
s a munkajogi szabályrendszert is csak részben kell rá alkalmazni. 

E tanulmány feladatául tűzi ki rövid bevezetés és definiálás után a jogintéz-
mény közösségi jogi szabályozásának bemutatását, valamint ennek a magyar 
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munkaerőpiacra s Magyarországra, mint az Európai Unió tagállamára gyako-
rolt hatásait szemléltetni. 

Az Európai Unió egységes piacának alapelve a termelési tényezők szabad 
áramlása. Ez nemcsak az áruk, a szolgáltatások és a tőke, hanem a munkaerő 
szabad mozgását is feltételezi a tagállamok között. A munkaerő szabad moz-
gásának elvén túl kiemelendő, hogy a munkaerő-kölcsönzés esetében a mun-
kaerő kölcsönzése maga is egy szolgáltatás, így a dolgozat részletezi a szolgál-
tatások szabad áramlása és a kölcsönzés viszonylatát is.

Figyelmet érdemel a munkavállalóknak a szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv is, amely szerint a kikülde-
tés egyik megvalósulási formája a munkaerő-kölcsönzés. Ez az irányelv min-
den bizonnyal a legjobb választás, ha a határon átnyúló munkaerő-kölcsön-
zési szolgáltatás szabályait keressük. A szakirodalomból azonban jól ismert 
az irányelv kétarcúsága: a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítására 
keletkezett, valójában azonban arra a kérdésre ad választ, hogy a munkaerő-
áramlás célországai milyen körben alkalmazhatják saját munkajogi szabálya-
ikat a kiküldött munkavállalókra. 

A munkaerő-kölcsönzésre, mint szolgáltatásra vonatkozó másodlagos jog-
anyaggal kapcsolatosan azonban kiemelendő, hogy a kölcsönzési szolgáltatás 
vonatkozásában mégsem tekinthető relevánsnak. Még a frissen elfogadott és 
hatálybalépés előtt álló, a munkaerő-kölcsönzésről szóló 2008/104/EK irány-
elv sem. Mivel a másodlagos jog nem nyújt eligazítást a határon átnyúló mun-
kaerő-kölcsönzési szolgáltatás lehetséges tagállami szabályozása tekinteté-
ben, e kérdésre az igen terjedelmes esetjog adhatja meg a választ. 

Hazánk 2004-től teljes jogú tagja az Európai Uniónak, így a közösségi szabá-
lyozás Magyarországra gyakorolt és várható hatásai is bemutatásra kerülnek. 
Különös jelentőségű a Rani-eset, melyben az Európai Bíróság előzetes döntés-
hozatali eljárás keretében vizsgálta a Munka Törvénykönyve munkaerő-köl-
csönzésre vonatkozó szabályozását, mely aggályosnak bizonyult a közösségi 
jog szempontjából. 

A nagy relevanciára tekintettel a magyarországi szlovák munkaerő-köl-
csönzöttek bemutatásán keresztül a dolgozat kitér az eddigi tapasztalatok-
ra, számbaveszi az esetleges jövőbeni következményeket, ismerteti, hogy mi-
ként érinti a magyar munkaerő-piacot, hogy külföldi cégek is kölcsönözhet-
nek hozzánk munkaerőt, jelen esetben Szlovákiából.
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JÁNOSI PÁL
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett adjunktus

A SZOCIÁLIS JOG FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A II. VILÁGHÁBORÚIG

Dolgozatommal, az volt a célom, hogy egy áttekinthető képet formáljak a szo-
ciális jog mivoltáról, fontosságáról és nem utolsósorban szükségességéről, 
a történelmi fejlődés tükrében. Leszögezném, hogy a szociális jog területén 
megjelenő jogintézmények történelmi alapokon gyökereznek, mely alapokat, 
vagy a magyar fejlődéstörténetben, vagy a külföldi szabályozási mechaniz-
musok fejlődésében érhetünk tetten. Véleményem szerint, ezen a területen el-
kezdődött, valamint a dolgozatban lezárt évekig megfigyelhető fejlődés meg-
határozó volt a magyarországi szociális rendszer kialakulásában. Ezzel arra 
akarok utalni, hogy, a főleg XIX. és XX. században kialakult jogintézmények, 
amelyek alapjai is a kezdeti időkben kialakult fejlődésből merítettek, megha-
tározónak bizonyultak az azt követő fejlődésben is. Vagyis az alapelvi szintű 
szabályozások érvényét a fejlődéstörténetből származtathatjuk, melyek több-
ségének kialakulása, véleményem szerint a II. világháborút megelőző évek-
re tehetők.

A kutatásomat két nagy részre összpontosítottam, egyrészt a nemzetközi, 
másrészt a magyarországi fejlődést igyekeztem aprólékosan bemutatni, egé-
szen a kezdeti időktől, vagyis az ókortól, ahol főként, a személyektől szemé-
lyekig ható segélyezés dominált. Ezen rész feldolgozásában, mivel írott jog-
anyagról, még nemigen, vagy csak igen szűk körben beszélhetünk, az erkölcsi 
tanításokra helyeztem a hangsúlyt, amelyek már megjelentek Talmud köny-
veiben, vagy éppen magában a Bibliában is.

Az ókor bemutatása után a középkort vettem górcső alá, melyben a legna-
gyobb szerepet, a szociális jog terén az egyház viselte. Igyekeztem bemutat-
ni, hogyan alakultak át az ókori erkölcsi tanítások, követendő keresztényi esz-
mékké, valamint, hogy az egyház milyen egyéb feladatokat vállalt a rászoru-
lók segélyezésében.

A középkor lezárása után, az újkori államokat, vagy mondhatni a „jóléti ál-
lam” szociális megoldásait boncolgattam, főleg a törvényalkotás terén. Igye-
keztem aprólékosan bemutatni, hogy milyen változások következtek be ezen a 
téren, valamint ezt összevetettem a kor társadalomalakító eseményeivel, pél-
dának okáért, az ipari forradalommal. Szemléletesen bemutatom azokat az 
eseményeket, és szociális vonzatú intézkedéseket, amelyek meghatározónak 
bizonyultak a későbbi fejlődésben. Dolgozatom e részében több aspektusból 
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vizsgáltam a kérdést, egyrészt a jogalkotás oldaláról közelítettem, másrészt a 
kor embere szemszögéből próbáltam meg bemutatni a korai szociális jog te-
rületén uralkodó helyzetet. Ez utóbbi esetben nem szorítkoztam a jogalkotás 
eredményeire, hanem például Victor Hugó, vagy éppen Max Webber elvi taní-
tásait tágítottam, valamint próbáltam továbbgondolni megállapításaikat.

Végezetül elmondanám, hogy dolgozatommal nem azt a célt tűztem magam 
elé, hogy minden egyes szociális jogi szabályt bemutassak, megjegyzem, hogy 
az anyagmennyiséget figyelembe véve erre nem is lett volna lehetőségem, ha-
nem, az volt a szándékom, hogy aprólékosan bemutassam, a történelemben el-
foglalt helyük szerint a jogintézményeket, kialakulásuk körülményeit, valamint 
ismertessem meghatározó mivoltukat a későbbi jogalkotás számára, amely két-
ségtelenül épít ezen szabályanyagra. Véleményem szerint, ennek a bemutatásá-
ra pedig, egyetlen járható út szolgálhat, mégpedig a fejlődéstörténet.

LADOS DÓRA ROZÁLIA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Hajdú József egyetemi tanár

A MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRAK SZEREPE  
AZ IDŐSKORI SZOCIÁLIS BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉBEN

Dolgozatomban a magán-nyugdíjpénztárak azon jellemzőit vizsgálom, ame-
lyek elősegítik, illetve veszélyeztetik a 2013-tól esedékes járadékszolgáltatást, 
és ezzel alapvetően meghatározzák az időskori szociális biztonság színvona-
lát. Keresem a választ arra, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszernek mi-
lyen kihívásokkal kell szembenéznie, illetve a rendszer megszüntetése, vagy a 
befektetési tevékenység javítása, fejlesztése, és a járadékszolgáltatás szabályo-
zása lehetne az optimális megoldás. Alapvető kérdés, hogy az államnak mi-
lyen módon és mértékben kell a rendszer működtetésében szerepet játszania, 
hogy a későbbi nyugdíjszolgáltatásuknak a pénztárak megfelelő színvonalon 
eleget tudjanak tenni.

Az 1998 óta működő magán-nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységének 
szabályozása számos jogintézménnyel bővült, azonban a rendszer fenntartá-
sához és a megfelelő működtetéshez az állami szabályozásnak még számos 
problémát kell megoldania.

A pénztári forma és a tulajdonosi viszonyok rendezése szükséges, amely a fele-
lősségvállalás tisztázását is magával hordozza. A pénztártagok a magán-nyug-
díjpénztárak tulajdonosai, ezáltal a felelősség hordozói is, azonban a működés-
be nincs beleszólásuk, és a tulajdonosi jogok gyakorlásának sincs valós háttere.
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A 2013-tól esedékes járadékszolgáltatás feltételeit törvényalkotással rendezni 
kell, és a kimagasló működési költségeket vissza kell szorítani a verseny nö-
velésével.

A magán-nyugdíjpénztári rendszer nem nyújt megoldást rokkantság esetére, 
hiszen működési sajátossága miatt nem tudja kezelni azon problémát, hogy az 
egészségkárosodás után a pénztártag visszakerül(het) a munkaerő-piacra, ez-
által a járulék- illetve tagdíjfizetők körébe. A megoldás az állami- és magán-
nyugdíj rendszer szolgáltatási körének egységesítése, és a két rendszer műkö-
dési logikájának közelítése lehetne.

Kiemelt kockázatot jelent a „tudatos fogyasztó hiánya”, ezért a pénztártagokat 
megfelelően kell tájékoztatni annak érdekében, hogy a bevezetett jogintézmé-
nyeket ismerjék, és felhalmozott megtakarításaik kezelését irányítani tudják; 
valamint az állami- és magánnyugdíjrendszer között megfelelő információk 
birtokában dönteni tudjanak.

A szociális jogi koordináció csak az állami nyugdíjrendszerekre terjed ki, a 
magán-nyugdíjpénztárban felhalmozott tőkeösszegre nem, ezért hordozható-
ságuk kérdése az Európai Unió intézményeitől megoldásra vár.

Dolgozatomban a megfelelő szabályozás kialakítását, és a felmerült problé-
mákra adott új jogintézmények bevezetését javasolom, amellyel legfőbb funk-
ciójának, a megfelelő szintű járadékszolgáltatásnak is eleget tehet a magán-
nyugdíjpénztári rendszer. Az államnak stabil jogszabályi környezet, és tar-
tós szabályozás kialakításával kell hozzájárulnia a sikeres működtetéséhez.

NAGY ÁGNES PETRA
SZTE ÁJTK
Témavezető: Dr. Hajdú József egyetemi tanár

A HATÁROKON ÁTÍVELŐ EGÉSZSÉGÜGY, KÜLÖNÖS TEKINTET-
TEL A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRA

dolgozatomban az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
európai uniós szabályozást és európai bírósági esetjogot dolgoztam fel és ve-
tettem össze. A téma aktualitását többek között az adja, hogy az uniós tag-
államokban igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások esetében eltérő jog-
alapokról beszélhetünk. Egyrészt a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK 
végrehajtási rendelet – koordinációs rendeletek – egyértelműen kimondják, 
hogyan lehet igénybe venni más tagállam területén az egészségügyi szolgál-
tatásokat, amennyiben a jogosult személy nem a biztosítása szerinti tagállam-
ban tartózkodik. Erre az esetre a személyek szabad mozgásának szabályait 
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alkalmazzák, közösségi jogi keretek által meghatározva. Másrészt azonban 
az Európai Bíróság eseti döntései eltérő jogalapot határoznak meg, mivel az 
egészségügyi szolgáltatásokat piaci elvek szerint ítélik meg, a szolgáltatások 
szabad áramlására vonatkozó joganyag passzusai alapján értékelik. Ennek kö-
vetkeztében az Európai Bíróság egy szélesebb körű, több jogot tartalmazó jo-
gosultsági kategóriát állít fel, amely „szembemegy” a koordinációs rendele-
tekkel és ezt nevezzük „határokon átívelő egészségügynek”.

A kutatás módszere a bírósági esetjog feldolgozása volt, majd ezt követte a ko-
ordinációs rendeletekkel való összevetése. 

A dolgozatban bemutatom az egészségügyi kelezések külföldön történő 
igénybevételéhez szükséges előzetes engedélyezés problematikáját, kitérek a 
költségek megtérítésének kérdésére és vizsgálom az indokolatlan várakozá-
si idő fogalmát. 

Megfogalmazom, hogy véleményem szerint miért nem indokolható az egész-
ségügyi szolgáltatások belső piaci elvek alapján szolgáltatásként való definiá-
lása. Rámutatok, hogy a vizsgált kérdéseket illetően mi az eltérés a koordiná-
ciós rendeletek és a bírósági esetjog között. Bemutatom a szakterület fejlődé-
sét illetően kiemelt jogeseteket.

Munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy az egészségügyi szol-
gáltatások tagállami hatáskörbe való tartozása miatt, ezek közösségi szinten 
való szabályozása igen nehéz feladat. A személyek szabad mozgásának biz-
tosítása érdekében a közösségi jogalkotás olyan szabályokat kíván megalkot-
ni, amelyek biztosítják a problémamentes migrációt. Ám mégsem tartom in-
dokoltnak, hogy ennek érdekében, egy olyan financiálisan és strukturálisan 
is állami kompetenciába tartozó kérdéskört, mint az egészségügy belső piaci 
elvek szerint ítéljünk meg. Véleményem szerint a bírósági jogértelmezés elru-
gaszkodott a kivitelezhető és átgondolt egészségügyi rendszer tervezésének 
talajáról, bár jóllehet javasol megfontolandó opciókat. Összességében a koor-
dinációs szabályozást tartom elfogadhatónak, de mindemellett javaslom ki-
egészítésként a megalapozott bírósági jogértelmezési eredmények átemelését 
a szabályozás keretébe.
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SOÓS RENÁTA
KRE ÁJK
Témavezető: Dr. Hajdú József egyetemi tanár – Dr. Kun Attila egyetemi docens 

POSTING AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A posting egy, a határokon átnyúló, szolgáltatásnyújtás keretében realizáló-
dó, speciális munkavégzési forma, mely akkor valósul meg, ha a munkáltató 
munkavállalóját a szokásos munkavégzési helytől különböző tagállam terüle-
tére küldi ki, ideiglenes jelleggel, ugyanazon munkáltató javára történő mun-
kavégzés céljából. A posting lehetőséget teremt a más tagállambeli munkál-
tatók, munkavállalók számára az üzleti lehetőségek gyors kihasználására, a 
fellépő munkaerőhiány pótlására, fokozva ezzel a piaci versenyt. A kikülde-
tés keretében külföldön munkát végző munkavállalók azonban nem integrá-
lódnak huzamosabb időre a fogadó állam munkaerőpiacába, így rájuk nem 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egyébként az adott állam terü-
letén munkát végzőkre. Ma már valamennyi tagállam érintetté vált küldő és/
vagy fogadó ország minőségében, a vonatkozó joganyag megfelelő átültetése 
és alkalmazása tekintetében számos kihívás merül fel és további intézkedé-
sekre lenne szükség. 

A dolgozattal elérni kívánt célom az volt, hogy a rendelkezésre álló magyar 
és nemzetközi szakirodalom, a releváns közösségi joganyag, az Európai Bíró-
ság esetjoga (különös tekintettel az elmúlt években meghozott nagy port ka-
vart döntésekre), az Európai Uniós szinten napjainkban zajló viták, hivata-
los anyagok, szakmai javaslatok részletes, naprakész feldolgozásával és bemu-
tatásával, a szabályozási − és gyakorlati − nehézségek feltárásával átfogó ké-
pet alkossak a posting problematikájáról, illetve a felmerült változtatási igé-
nyekről. Dolgozatomban mindenekelőtt a posting EU-s szabályozását tárgya-
lom, figyelemmel azonban annak nemzeti jogunkban való megjelenésére, a 
kapcsolódó magyar anomáliákra, azok orvoslásának esetleges lehetőségeire. 
A téma feldolgozása során igyekeztem azt multidiszciplináris szemléletben 
megragadni: a munka- és szociális jogi vonatkozásokra egyaránt hangsúlyt 
fektetni. Áttanulmányoztam és értelmeztem a szolgáltatásnyújtás szabadsá-
gának és korlátozhatóságának vonatkozó szabályait az elsődleges közösségi 
jog, a „szolgáltatási irányelv” és a vonatkozó esetjog alapján, a jelenleg irány-
adó szabályozást az ún.  „kiküldetési irányelv”, az ún. „koordinációs” rende-
let és a kapcsolódó segédanyagok felhasználásával, megemlítve a Bizottság ál-
tal elfogadott ajánlásokat is, melyek az adatszolgáltatás és a tagállamok köz-
ti együttműködés alapjait határozzák meg. Dolgozatomban elengedhetetlen-
nek tartottam kitérni a közelmúlt fejleményei következtében megjelenő, a fe-
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lülvizsgálat szükségességét vitató nézetekre, illetve jelen magyar szabályozá-
sunkra is. 

Álláspontom szerint a hatályban lévő rendelkezések nem képesek kellően be-
tölteni funkciójukat, s a felszínre került nyilatkozatok, vélemények tükrében 
is úgy tűnik, hogy szükség lenne azok újragondolására, mely során kiemelten 
kellene kezelni a gazdasági alapszabadságok és a kollektív fellépéshez való jo-
gok összeütközésének problematikáját, továbbá a posting egyes technikai kér-
déseiben is szükséges lenne megteremteni a szociális és munkajogi szabályo-
zás közti összhangot mind közösségi, mind tagállami szinten.

VÁRVÖLGYI CSABA 
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett adjunktus

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGHOZ VALÓ JOG  
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A cím alapján kikövetkeztethető, hogy munkám elsődleges célja a szociális 
biztonsághoz való jog, mint szociális jog, fogalmának értelmezésének bemu-
tatása az Alkotmánybíróság gyakorlatán keresztül.  A téma kiválasztásában 
két dolog is befolyásolt. Mikor először olvastam erről a jogról, először talál-
koztam ezzel a kifejezéssel rögtön kíváncsi lettem, hogy a szociális biztonság-
hoz való jog hogyan is néz ki a joggyakorlatban és mi az a joganyag, illetve in-
tézmény, ami ezen, számomra alapvető joggal foglalkozik. Érdekelt, hogy a 
szociális biztonsághoz való jog arculata miként változott a történelem során 
nemzetközi szinten, illetve hazánkban. Munkám megkezdése előtt olyan kér-
dések merültek fel bennem, mint hogy mi az a szociális biztonság, mi a tar-
talma, mértéke, illetve, hogy milyen nemzetközi egyezmények, illetve hazai 
joganyagok tartalmazzák. A testület megalakulásának kezdete óta foglalko-
zik a szociális biztonsághoz való jog tartalmával illetőleg azzal, hogy mi is tu-
lajdonképpen a szociális biztonság. Az AB-nek meglehetősen nehéz feladata 
volt egyértelmű válaszokat adni a fentebb említettekre, hiszen Alkotmányunk 
a 70/E §-a elég szűkszavúan foglalkozik a szociális biztonsághoz való joggal 
és csak annyit mond, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárinak joguk van 
a szociális biztonsághoz. Nehézséget okozott még az is, hogy kezdetben az al-
kotmánybírák között éles ellenétét alakult ki a szociális biztonsággal kapcso-
latos kérdésekben. Ilyen volt például, hogy a szociális biztonság alanyi jog-e 
vagy egyenlő-e a megélhetési minimummal, avagy a létminimummal. Továb-
bi kérdést vetett fel, hogy elégséges-e az, hogy az állam csak deklarálja a jogot 
a szociális biztonsághoz és kimeríti-e az állam az ezzel kapcsolatos kötelezett-
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ségét azzal, hogy fenntartja és működteti a szociális biztonságból eredő és az-
zal összefüggésbe álló szociális ellátásokat. 

A hazai szabályozáson kívül fontosnak tartottam dolgozatomban egy kü-
lön fejezetben bemutatni, hogy a szociális biztonsághoz való jog nemzetkö-
zi szempontból hogyan érvényesül. Mindezt azért találtam fontosnak, mert 
a nemzetközi jogi megállapítások hatással vannak hazánk jogrendjére és bi-
zonyos esetben még kötelezettségeket is rónak rá. Nem beszélve arról, hogy 
ezen „külföldi” megállapítások lehetőséget adnak arra, hogy az itthoni jog-
hézagokat orvosoljuk és a vitatott kérdésekre választ találjunk, találjanak.  
A nemzetközi szabályozásról szóló fejezet három nagy egységre oszlik, mely-
ben külön címben rendelkezek a szociális biztonsághoz való joggal, illetve 
a szociális jogokkal a nemzetközi jog, az európai jog és az Európai Szociális 
Karta tekintetében, mely utóbbira különös hangsúlyt fektettem, mert úgy vé-
lem annak van a legnagyobb tekintélye és védelmi rendszere a szociális jogok 
és a szociális biztonságok kikényszerítése, érvényesülése tekintetében.
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VERSENYJOG TAGOZAT

DÖMÖTÖRFY BORBÁLA TÜNDE
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szilágyi Pál Béla adjunktus

A VERSENYPOLITIKA ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁS KIHÍVÁSAI 
GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN

Az amerikai pénzügyi és gazdasági válság 2008 őszén begyűrűzött Európába. 
Az nem mondható, hogy az Európai Uniót és a tagállamokat meglepetéssze-
rűen érte volna, méretét és hatásait azonban nem lehetett megjósolni. Rövid 
időn belül nyilvánvalóvá vált azonban annak az 1929-33-as krízis óta példát-
lan mértéke, mely a tagállamok kormányzatait és az Európai Uniót egyaránt 
azonnali reakcióra sarkallta. 

A gazdasági válságok idején általános tendenciának számít a protekcionista 
hangok feléledése, felerősödése, melyek könnyedén veszélyeztethetik az ed-
dig elért vívmányokat, s akár a belső piacot is. Az Európai Unióban ráadásul, 
mint pénzügyileg integrált területen könnyen terjed át egy államról a válság 
egy másik állam gazdaságába. 

A versenypolitikát és a versenyszabályozást a krízis további kihívások elé is 
állította, annak folyományaként ugyanis az egész piacgazdaság fejlődést szol-
gáló mivoltába vetett hit rendült meg, sokak egyenesen a versenyjog létjogo-
sultságát vitatták.

Köszönhetően azonban az Európai Bizottság éberségének, mindeddig sike-
rült elkerülni a versenyszabályok felpuhítását, s remélhetőleg ennek veszé-
lyét a jövőben is sikerül elkerülni. A válság ugyanis a jelenleg uralkodó néze-
tek szerint nem ért véget, így éberségre és józanságra a továbbiakban is nagy 
szükség lesz.

A versenypolitikán és versenyjogon belül is jelentős eltérések mutatkoznak a 
válságkezelésben annak különböző intézményei, sőt, akár a különböző szek-
torok esetén is. A válság következtében a legjelentősebb intézkedések az álla-
mi támogatások joga területén történtek. Ezen belül is eltérő intézkedések vol-
tak szükségesek a pénzügyi szektor problémáinak kezelésére annak speciális, 
bizalmi jellege miatt, mint a reálgazdaság egyéb ágazataiban, s még ez utób-
bin belül sem érintett egyformán a krízis minden ágazatot.
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2010. december 31-én hatályát veszti az állami támogatásokra vonatkozó vál-
ságkezelő szabályozás, s a dolgozat lezárásáig nem kerültek napvilágra infor-
mációk az Európai Bizottság jövőbeni politikájával kapcsolatban. Egyelőre bi-
zonytalan tehát a helyzet, s ahhoz, hogy a jövőre következtetéseket vonhas-
sunk le, szükséges a múlt, és a jelen alapos vizsgálata. A tapasztalatokat reá-
lisan értékelve aztán megpróbálhatunk a jövőre nézve valamiféle követendő 
gyakorlatot megállapítani, azonban ez sem változtat annak tényén, hogy a Bi-
zottság jövőbeni politikája egyelőre kérdéses. 

A felelősség hatalmas, hiszen Nagy Zoltán szavaival élve nem mindegy, hogy 
„vihart követően a klíma is megváltozik-e, s ha igen, hogyan?”

DÖMÖTÖRFY BORBÁLA TÜNDE
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Raffai Katalin egyetemi docens – Dr. Szilágyi Pál Béla adjunktus

VERSENYJOG ÉS VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A pályamunka címe alapján felvetődhet a kérdés, vajon a versenyjog és a 
választottbíráskodás hogyan egyeztethető össze? Ennek oka abban rejlik, hogy 
a versenyjog alatt Európában egy hatósági alkalmazásra szánt közjogot érte-
nek. Ez a történeti perspektívát tekintve helyénvaló, az utóbbi néhány évben 
azonban az Európai Bizottság egyre erőteljesebben szorgalmazza a magánjo-
gi igényérvényesítés elterjesztését, belátva annak jótékony, fejlesztő hatásait.

E törekvés viszont ezidáig nem tudott a kívánt mértékben teret nyerni. Ebben 
a „történelmi hagyományokon” kívül valószínűleg az is jelentős szerepet ját-
szik, hogy a kereskedők, akiknek leginkább érdekében állna a versenyjogot 
„pajzsként” és „kardként” használni, jogvitáik megoldásánál köztudomású-
an előnyben részesítik a választottbírósági utat. A magánjogi igényérvényesí-
tés széleskörű elterjedését ezért akadályozza a választottbíróságok helyzeté-
nek Európai Unión belüli szabályozatlansága.

Az utóbbi években egyre gyakrabban találkoztak a választottbírói fórumok 
versenyjogi kérdésekkel, s a jövőben – figyelembe véve az alternatív vitaren-
dezési módok általános térnyerését – ezek az ügyek várhatóan tovább fognak 
szaporodni.

Ez összhangban van az Európai Bizottság törekvéseivel, viszont a fejlődés út-
jában áll az említett joghézag: annak ellenére ugyanis, hogy – mint a dolgo-
zatban kifejtésre kerül – semmi nem indokolja a választottbíróságok kizárását 
a magánjogi igényérvényesítésből, nincs rájuk, illetve eljárásukra nézve sza-
bályozás.
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A gyakorlatban – mintegy kényszerhelyzetben lévén – születek erre bizonyos 
megoldások, melyek azonban nem egységesek, ami a jogbiztonság és az uni-
ós jog egységes alkalmazása szempontjából problémát jelent. Figyelembe véve 
e vitarendezési fórum szerepét a nemzetközi kereskedelemben, még az Euró-
pai Unió egyik fő célkitűzése szempontjából is akadálynak tekinthető: e jogbi-
zonytalanság akadályozhatja ugyanis a tagállamok közti kereskedelmet.

Mindenképpen szükséges lenne egy átfogó szabályozás, melyre azonban nem 
mutatkozik egyelőre reális esély. Egy járható út lenne az is, ha – amint az na-
pirendre is került a revízió során – a Brüsszel I. Rendelet hatálya alá vonnák 
a választottbíróságokat. Ez a jelenlegi visszásságok egy jelentős részét meg-
szüntethetné, azonban még így is maradnának megoldásra váró kérdések.

A versenyjog sajátosságaiból adódik a versenyhatóságokkal való együttműkö-
dés rendezésének szükségessége, mely figyelembe véve e fórum semlegessé-
gét és egyéb sajátosságait, roppant nehéz feladatnak mutatkozik. Szintén nagyon 
fontos lenne mielőbbi megoldást találni az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 
választottbíróságok általi előterjesztésének rendezésére. A felsorolt problémák 
megoldása valóban komoly kihívás, ha azonban nem születik megoldás, az akadá-
lyozza a fejlődést, és a jogbiztonság szempontjából is komoly veszélyeket tartogat.

FEKSZI GÁBOR
DE ÁJK
Témavezető: Dr. Csűrös Gabriella tanársegéd

GÁZ VAN? AVAGY A FÖLDGÁZPIACI LIBERALIZÁCIÓ  
ÉS JOGI ASPEKTUSAI

A dolgozatomban a földgázpiaci liberalizáció jogi aspektusait veszem górcső 
alá. A témaválasztásom oka az érintettségünk mellett az aktualitásokban rej-
lik. A mai napig folyamatban lévő liberalizációs folyamat a belső piac kialakí-
tásának egyik legfontosabb pillére. 

Az elemzések során a deduktív és az összehasonlító módszert alkalmazva ju-
tottam el a törvényszövegek általánosításaitól a problémát felvázoló következ-
tetésekhez – különös hangsúlyt fektetve az egyéni vélemények, de lege ferenda 
javaslatok megfogalmazására. Kutatásaim során feltártam a mindannyiunkat 
érintő energiapiaci folyamatok, a gázár kialakítás szempontjait illetve az ezen 
folyamatok mögötti sajátos érdekek, állami regulatív funkció alakulását.

A dolgozat struktúrája az alábbi logikai vázra épül: az első rész elméleti át-
tekintése után a liberalizáció fokozatos megvalósulását kronológiai rendben, 
időbeli szakaszokat felállítva vizsgálom. 
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Hipotézisem a magyar szabályozás sajátos jellegén alapul. A 2004. évi 
kodifikációs lépést követő átmeneti piaci struktúrában megtalálhatjuk a ver-
senypiac és a közüzemi, hatósági áras piac jellemzőit egyaránt. Az ezt kö-
vető nyitott piacunk is speciális a maga nevében, hisz a hazai szabályozás-
ban mindkét korábbi árszabályozás, piacnyitási szint fellelhető maradt. Eb-
ben a szabályozási közegben a földgázpiaci diszfunkciók azonban nem oldód-
tak meg. Liberalizált? Akkor miért létezik egy hatósági áras ármeghatározás 
a szabad piaci gázkereskedelem mellett? A tanulmányban választ kapunk a 
kérdésekre.

Az egyes fejezetekben az elméleti áttekintésen túl, minden érintett jogintéz-
ményt, piaci szereplőt, uniós jogi, hazai jogi kapcsolódási pontot a probléma-
orientáltság jegyében vizsgáltam. A dolgozatban a földgázpiaci liberalizáció 
uniós és hazai megvalósulásának elemzését, valamint a földgáz-árszabályo-
zás szabályainak meghatározását egy ellentmondásokat megvilágító esetta-
nulmánnyal is gazdagítom.

A fő vizsgálódási pont a gazdaságpolitikailag kiemelkedő súlyú földgázpiaci 
szereplő és az állami szabályozás összevetése. A dolgozatban feltárom a kelet-
kezett hiány okát, az állami szabályozás következetlenségét, jogsértéseit. Mi-
ért kevesebb a rendeletben megállapított hiány? Miért fizették azok a fogyasz-
tók is, akik nem vettek részt a veszteség kialakításában? Milyen jogalapon, 
számítási mechanizmuson alapult ez az összeg? Kellő legitimációja van az „is-
meretlen számológépünknek”? Ezek a megoldások alapjogot sértenek, külön-
böző ismeretlen érdekegyeztetéseket feltételeznek. De lege ferenda felmerül 
a kérdés: esetünkben a társadalmi igazságosságot vagy kiegyenlítődést, a de-
mokrácia alapvetéseit mennyiben tudják szolgálni a hiányfelhalmozódás utá-
ni állami lépések? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesz fel a tanulmány. Né-
melyik kérdésre választ kapunk, némelyekre talán még maguk a szabályozók 
sem tudják a magyarázatot.

MAJOROS GÁBOR TIBOR
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szilágyi Pál Béla adjunktus

LÉTEZIK-E EGÉSZSÉGES SZERKEZET AZ EURÓPAI ENERGIAPIA-
CON? A HARMADIK ENERGIACSOMAG VIZSGÁLATA  

VERSENYJOGI SZEMPONTBÓL

A dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy létezik-e egészsé-
ges piaci szerkezet az európai energiapiacon. A dolgozat célja, hogy vizsgálja 
a kialakulóban lévő belső energiapiacon fennálló versenyjogi szempontból ag-
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gályos magatartásokat, különös tekintettel az energiaszektor kiemelkedő je-
lentőségére, illetve figyelemmel annak sajátos piaci struktúrájára. 

Az Unió szakpolitikái között kiemelt helyet foglal el az energiaügy, amely szá-
mos probléma kiinduló forrása lehet. Ezért a piaci liberalizáció előmozdítása 
érdekében született meg a Harmadik Energiacsomag 2009-ben. Az elfogadott 
gáz- és villamos energia irányelvek 3 liberalizációs opciót vázolnak fel a tag-
államok számára. A dolgozat részletesen foglalkozik ezen strukturális variá-
ciókkal, illetve elemzi azok versenyjogi szempontból releváns aspektusait. Ezt 
követően elemzésre kerül a Bizottság versenyjoggal kapcsolatos tevékenysé-
ge, pontosabban az összefonódások engedélyezésével és a közelmúltban vizs-
gált versenykorlátozó megállapodásokkal és a piaci erőfölényes visszaélések-
kel kapcsolatos gyakorlata. A dolgozat egységes szerkezetben dolgozza fel a 
földgáz és villamos energia szektorra vonatkozó szabályozást és gyakorla-
tot, amelyek ugyan mutatnak szektoriális sajátosságokat, mégis szabályozási 
szempontból nagyon hasonlóak. Mindkét szektorban azonosak a versenyjogi 
problémák, ami jól megfigyelhető az esetjog vizsgálata során.

A Bizottság versenyjogi tevékenységével kapcsolatban megállapítható, hogy 
az antitröszt eljárás keretein belül igyekszik érvényesíteni más uniós szakpo-
litikát is, ennek eredményeképpen a liberalizációt előmozdítva olyan önkén-
tes kötelezettségvállalásokat fogad el, amelyek alkalmasak a piaci struktúra 
átalakítására.

MUZSNAY ÁGNES
ELTE ÁJK
Témavezető: Dr. Darázs Lénárd egyetemi docens

A KÁR ÁTHÁRÍTÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA  
A VERSENYJOGI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN KÖVETELHETŐ  

KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK SORÁN

A versenyjogsértések miatt támasztott kártérítési igények centrális problémá-
ja annak az alperesi védekezésnek a pontos anyagi jogi megítélése, amely sze-
rint a károkozó azért nem, vagy csak részben köteles megtéríteni az okozott 
kárt, mert a károsult azt másik piaci szereplőkre (üzletfeleire, fogyasztóira) 
„áthárította”, és ezáltal az okozott kár számára megtérült. (passing-on) 

A dolgozat célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az egyes jogok 
(amerikai, uniós, magyar jog) elismerik-e a kár áthárításán alapuló védeke-
zést, valamint a versenyjogi jogsértésekből fakadó károk áthárítása kap-
csán felmerülő anyagi jogi problémák megoldása. A cél megvalósításához 
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jogösszehasonlító vizsgálatokat, közgazdasági összefüggések rövid elemzé-
sét, a magyar polgári jog beható – a jelenleg hatályos Ptk.-ra és a 2009-es új 
Ptk.-ra is tekintettel levő – vizsgálatát, valamint a versenyjogi aspektusok fi-
gyelembevételét kellett vizsgálati módszernek választani.

A jogösszehasonlítás eredményeként rögzítendő, hogy a versenyjoggal kap-
csolatos magánjogi jogérvényesítés „őshazájának” tekintett USA szövetségi 
jogában a kár áthárításán alapuló védekezést és a közvetett vevői keresetindí-
tási jogot a hatékonyságra hivatkozva elvetették. Az EU által kibocsátott Zöld 
és Fehér Könyvben azonban mindez elfogadásra talál, és valamennyi károsult 
teljes kárának megtérítésére helyeződik a hangsúly. A passing-on magyar jog 
alapján történő elfogadhatóságának a vizsgálata során arra a következtetés-
re jutottam, hogy a kártérítési jogunk funkciói (prevenció, reparáció), elvei és 
szabályai (teljes kártérítés, kárenyhítési kötelezettség) a kár áthárítását és az 
ezen alapuló védekezést lehetővé teszik.

A dolgozatban különbséget kellett tenni a magánjogilag elismert káráthárítás 
tekintetében az egyes versenyjogi jogsértések között. Vizsgálati eredmény-
ként az rögzíthető, hogy a nem kiszorító hatású kartellek közvetlen és közve-
tett károsultjainak áremelkedésként, forgalomkiesésként, valamint csökkent 
fogyasztásként jelentkezik áthárítható, illetve áthárított kára. A kár mértéké-
nek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy az áthárítás automatikus 
vagy a köztes piaci szereplő rendkívüli teljesítményének az eredménye, továb-
bá, hogy az áthárítás indokolt volt-e vagy sem.

A versenykorlátozásból fakadó áthárított kár mértékét közgazdasági model-
lek alkalmazásával lehet megállapítani. Ezek azonban nem vezetnek pontos 
eredményhez, így szükséges segítségül hívni a bizonyítást könnyítő jogi esz-
közöket, a Tpvt. 10%-os árhatás-vélelmét, az általános kártérítést és a Pp. 206. 
§ (3) bekezdését.

A közvetett vevők kárai is állhatnak ok-okozati kapcsolatban a versenyjog-
sértéssel. A versenykorlátozás nem oka a független piaci változások kiváltot-
ta káros hatásoknak. Az okozati láncot megszakítja az indokolatlan áthárítás, 
amely azonban megalapozhatja az áthárító kártérítési kötelezettségét.

A dolgozat végkövetkeztetése és eredménye az, hogy a magyar kártérítési jog-
gal összeegyeztethető a versenyjogsértésekből fakadó kár áthárítására alapo-
zott védekezés. Bizonyítása és jogi megítélése a rendelkezésre álló magánjo-
gi eszközök piaci és versenyjogi szempontú alkalmazásával valósítható meg.
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VERSICS RÉKA
PPKE JÁK
Témavezető: Dr. Szilágyi Pál Béla adjunktus

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS (COMMITMENT) ALKALMAZÁSÁ-
NAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON

dolgozatom témájául azért választottam a kötelezettségvállalás intézményét, 
mert olyan nem hagyományos jogi megoldás amely lehetőséget nyújthat a jog-
alkalmazók számára, hogy az aktuális tényállás körülményeihez viszonyított 
jogkövetkezmények felkutatása által hatékonyabban tudják orvosolni a felme-
rült problémát.

A felmerülő gyakorlati problémák miatt mindenképp érdemes tisztázni, hogy 
az Európai Unió versenypolitikájában, a Bizottság versenyjogsértésekkel kap-
csolatos eljárásában az 1/2003/EK Tanácsi rendelettel megjelent új jogintéz-
ményről esik szó, mely még a versenyjogi területen belül is elválasztandó a fú-
zió kontroll eljárásokban alkalmazható kötelezettségvállalástól.

A „commitment”-et a Bizottság, s a tagállami versenyhatóságok is olyan ver-
senyellenes magatartásokkal kapcsolatosan indult eljárásokban alkalmazhat-
ják, ahol a jogsértés ténye nehezen, vagy egyáltalán nem bizonyítható, de azok 
lezárása minden fajta jogkövetkezmény nélkül hátrányos lenne a piac szerep-
lői számára. Ebben rejlik tehát a kötelezettségvállalás valódi jelentősége, me-
lyet a bevezetése óta eltelt néhány év virágzó gyakorlata, s az ennek keretében 
alkalmazott megoldások sokfélesége.

A dolgozat bemutat reparatív, a jövőbeli piacot befolyásoló, s a fogyasztókat 
kártalanító megoldásokat egyaránt, melyek közt éppen úgy megtalálható a 
kereskedelmi kapcsolatok megszüntetése két vállalkozás között, mint Tömör 
professzor, a látszólag mindennapos reklámfigura, akinek valódi küldetése a 
fogyasztók tájékoztatása, melyet az általa „képviselt” pénzintézet korábban 
elmulasztott.

Dolgozatom első részében a kötelezettségvállalás jogszabályi hátterét muta-
tom be az Uniós és a magyar joganyag ismertetése, majd e kettő összehasonlí-
tó vizsgálata által. Ezt követi a jogintézmény jellemzőinek, előnyeinek bemu-
tatása. Végezetül pedig a Bizottság és a Gazdasági Versenyhivatal pár éves 
gyakorlatának elemzésére kerül sor, mely alapján kísérletet teszek a felme-
rült elméleti és gyakorlati kérdésekből származó következtetések levonására.
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