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DE L I GE R GE LY

ELŐSZÓ

1. BEVEZETŐ

Jelen kötet hazánkban először gyűjt csokorba olyan tanulmányokat,
amelyek a jogi és politikai döntéshozatal elemzésére hagyományosan alkalmazott racionális döntéselméleten túlmutató, újfajta módszertannal közelítenek meg összetett társadalmi kérdéseket. A (neo)
klasszikus feltevéseken alapuló következtetések hiányosságainak
empirikus belátását követően az észlelt eltéréseket alapvetően
döntéselméleti és viselkedéstudományi kutatások alapján kívánják
megmagyarázni. A jog viselkedési közgazdaságtani elemzése
(behavioral law and economics), mint módszer segítségével nem
csupán a vizsgált jelenségek pontosabb megértésére törekszenek,
hanem sok esetben meglepően új megvilágításba helyezik az
adott társadalmi jelenséget, és egyúttal árnyaltabb leírást adnak
a mögöttük álló egyéni emberi döntésekről is.
Ezen előszónak alapvetően két célja van. Egyrészt rövid betekintést kíván nyújtani a jog viselkedési közgazdaságtani elemzésébe azért, hogy az olvasó az egyes tanulmányok gondolatvezetését
könnyebben követhesse, és fogalomhasználatukat jobban megértse.
Másrészt röviden össze kívánja foglalni az egyes kötetben szereplő
szakkutatások legfontosabb eredményeit annak érdekében, hogy
a hagyományos és az új megközelítések közötti különbségek nyilvánvalóvá váljanak.
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2. A JOG KÖZGAZDASÁGTANI ÉS VISELK EDÉSI
KÖZGAZDASÁGTANI ELEMZÉSE ÁLTALÁBAN

A jog gazdasági elemzése (law and economics) a racionális döntéselmélet alkalmazását jelenti a jogi jelenségek elemzése során.
Az alapvetően és eredetileg a (neoklasszikus) közgazdaságtanban
használt racionális döntéselmélet azért lehet(ett) igen alkalmas
eszköz a jog elemzéséhez, mert a gazdasági és jogi jelenségek egy
meglehetősen magas absztrakciós szinten komoly hasonlóságokat
mutatnak. Ahogy a gazdaságban, úgy a jogban is szűkösen rendelkezésre álló különféle jószágok között kell minél racionálisabb
módon választanunk. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jog
gazdasági elemzése a jog és a gazdaság viszonyával foglalkozna,
de azt sem, hogy a jog gazdasági hatásait vizsgálná. A hasonlóság
a közgazdaságtan és a jogtudomány között jelen esetben elsősorban
a módszer azonosságát jelenti, azt, hogy a jogi jelenségeket mikroökonómiai, pontosabban racionális döntéselméleti eszközökkel
vizsgálják.
A jog közgazdaságtani elemzése az elmúlt évtizedekben óriási
hatással volt az amerikai jogtudományra, más hatásokkal – például
a jogi realizmussal – egyetemben a tengerentúlon gyökeresen átalakította a jogi gondolkodás és a jogi oktatás egészét. Európában ez
az áttörés még várat magára, azonban bekövetkezésére igen nagy
esély mutatkozik, hiszen a jogtudomány mindmáig mesterségesen
fenntartott autonómiája (azaz más tudományágaktól való elszigeteltsége) ma már egyre nehezebben tartható a kontinensen is.
A jog közgazdaságtani elemzése a különféle jogi módszerek
körében egyedülálló abból a szempontból, hogy a tételes jog tartalmának meghatározására vonatkozóan univerzális igénnyel lép
fel, és minden jogág minden jogintézményének alapvető regulatív
paradigmájának kínálkozik. Természetesen nem kell elfogadnunk
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a közgazdasági módszer ezen univerzalitás-igényét ahhoz, hogy
a módszertan kínálta belátásokat gyümölcsözően kamatoztassuk.
Ahhoz, hogy megértsük a jog viselkedési közgazdaságtani elemzésének sajátosságait, szükséges, hogy a neoklasszikus, illetve
a viselkedési közgazdasági elemzések alapjaival tisztában legyünk.
A hagyományos, neoklasszikus módszer középpontjában
a homo oeconomicus áll, amelynek legfőbb tulajdonságait találóan
foglalta össze Becker: ez a fiktív személy a piacokról összegyűjtött
optimális mennyiségű információ és egy stabil preferenciakészlet
alapján maximalizálja hasznosságát.1 A viselkedési közgazdaságtan több szempontból megkérdőjelezi ezen fiktív alany hipotetikus
tulajdonságainak realitását, és úgy véli, hogy az emberek a valóságban nem viselkednek tökéletesen racionálisan, korlátozott akaraterővel bírnak, valamint önérdekük követésének is vannak határai. A viselkedési közgazdaságtan továbbá azt is állítja, hogy ezek
az emberi gyengeségek nem véletlenszerűek, hanem jól tipizálhatóak, általánosak, és ezáltal előre jelezhetőek.
Mindannyian gyengék vagyunk. A viselkedési közgazdaságtan
ezzel a belátással járul hozzá a joggal való munkánkhoz, és ez az
a legfőbb alapelv, amely megkülönbözteti a jog vizsgálatára szolgáló egyéb (dogmatikai, történeti, összehasonlító) módszerektől.
Ugyan éppen az irányzat legjelesebb képviselői sugallják azt,2 hogy
ez a belátás a jogban nem igazán bevett, ez azonban nyilvánvalóan
félrevezető állítás. Míg más tudományágakban, mint például a közgazdaságtanban, az emberi viselkedés tényleges megismerésén alapuló módszerek, és az elvont fiktív ideáloktól való elrugaszkodás
1 Gary S. Becker: The Economic Approach to Human Behavior. Chicago, University Press
1976. 14. o.
2 Cass R. Sunstein – Christine Jolls – Richard H. Thaler: A Behavioral Approach to
Law and Economics. Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper, No.
55. (1998). 2. o.
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valóban viszonylagosan fiatal eredménynek nevezhetőek, addig
a jog lényegéhez tartozik, hogy ősidők óta szorosan igazodik a tipikusan (tömegesen) megfigyelhető emberi magatartásokhoz. A common law, illetve a kodifikált típusú jogrendszerek számos szabálya
azért életképes már évszázadok óta, mert az egyedi esetek tömegéből kikristályosodó állandó emberi attitűdre (ideértve az emberi
gyengeségeket is) való reflektálás eredményeképpen alakult ki.
Ezek az évszázadok során letisztult, és számos emberi generáció bölcsességét magán viselő legalapvetőbb jogelvek ma is képesek arra, hogy a legújabb kihívásokra választ adjanak. Kizárólag
magunkat okolhatjuk, ha ezekkel a már felismert eszközökkel nem
tudunk élni, és minduntalan új, speciális részletszabályokkal próbáljuk utólag menteni, ami menthető. Azért is kínál jó módszertani
mankót a jog viselkedési közgazdaságtani elemzése, mert ismételten felhívja a figyelmünket arra, amit az emberiség már igen régóta tud, de amit mint itt és most élő egyének minduntalan elfelejteni látszunk: mindannyian esendőek vagyunk, mint a férfi, akinek
nincs birodalma a lelkén.3
A mindannyiunk által osztott, tipikus emberi gyengeségek
három fő csoportja a korlátozott ésszerűség, a gyenge akaraterő, és
a korlátos önérdek-követés.
Ami a korlátos racionalitást illeti, mindannyiunk közös tapasztalata, hogy számítási kapacitásaink meglepően bizonytalanok,
emlékezőképességünk igencsak megbízhatatlan, és hogy ésszerű
viselkedésre csak igen szűk korlátok között vagyunk képesek. Sokszor hagyatkozunk megérzéseinkre és durva ökölszabályokra döntéseink során. Nem csoda, hogy magatartásunk sokszor eltér attól,
amelyet a korlátlan ésszerűségen alapuló közgazdaságtani modellek alapján elvárnánk. Ezeket az eltéréseket alapvetően két nagy
3 Példabeszédek 25, 28.

10

Előszó

osztályba sorolhatjuk: egyrészt ítéletalkotási hibákról, másrészt
a döntéshozatallal kapcsolatos hibákról beszélhetünk. Az ítéletalkotási hibák következtében nem valósulnak meg maradéktalanul
a hétköznapokban a haszonmaximalizáló elvárások és a bayes-i
statisztikai előrejelzések. Ítéletalkotási hibáink sokszor alapulnak
egy adott esemény bekövetkezési valószínűségének hibás megítélésén, azon, hogy a statisztikai törvényszerűségeket figyelmen kívül
hagyva, igen elnagyolt elképzelésekre [ökölszabályokra (rules of
thumb) vagy hüvelykujjszabályokra] alapozzuk ítéleteinket. Daniel
Kahnemann és Amor Tversky mérésekkel bizonyította például,
hogy az ún. felidézési előítélet (availability bias vagy availability
heuristic) sokszor vezet bennünket téves következtetésekre.4 Például, ha valaki a közelmúltban szemtanúja volt egy autóbalesetnek,
az autóbalesetek bekövetkezésének valószínűségét magasabbra
fogja értékelni, mint azok, akik nem látták az eseményt. A lényegi
meglátás a szerzőpáros munkásságában az, hogy azt állították, ezek
az általunk használt egyszerűsítések és ökölszabályok előre jelezhetőek, azaz lényegében az emberi természethez tartoznak.
A valós döntéshozatali módszereink pedig a várható hasznosság
(expected utility) elméletének előrejelzéseit írják felül, amely azokra
a döntésekre keres magyarázatot, ahol a választást bizonyos kockázat mellett kell megtenni. Ezzel a modellel magyarázható, hogy
bizonyos helyzetekben egyesek miért az alacsonyabb, de biztos
összeget választják a magasabb, de kisebb valószínűséggel bekövetkező kifizetéshez képest. Sokan inkább a biztos 1 dollárt kérik, ahelyett, hogy az 1,25%-os valószínűséggel adott 100 dollárt választanák, ahol a racionálisan kalkulált kifizetés 1 dollár 25 cent lenne.
A modell tette ezzel felülbírálta a várható érték (expected value)
4 Amos Tversky – Daniel Kahneman: Judgment Under Uncertainty: Heuristics and
Biases. In: Daniel Kahneman – Paul Slovic – Amos Tversky (eds.): Judgment Under
Uncertainty. Cambridge, University Press 1982. 11. o.
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elméletét, amely szerint a választás csak a kifizetés összegétől és
valószínűségétől függ, azaz az előző esetben mindenkinek a rizikós
100 dollárt kellett volna választania. Azonban a valóságban a várható hasznosság elmélete által előrejelzett kimenetelektől is számos „irracionális” eltérés tapasztalható. Így például választásaink
sokszor nem az érintett valószínűségektől és kockázatoktól függenek, hanem egyszerűen attól, milyen módon tálalják számunkra
az adott választási helyzetet. Az Amor–Tversky szerzőpáros által
kidolgozott ún. kilátáselmélet (prospect theory) az emberi viselkedés számos ilyen furcsáságát képes meggyőző erővel megmagyarázni, és a várható hasznosság elméletét annyiban korrigálja, hogy
azt mondja, a választásaink során bizonyos heurisztikus szabályokat követünk, illetve döntéseinket aktuális helyzetünk (a szubjektív referencia pontunk) is befolyásolja.
Az emberi „ideális” viselkedést gúzsba kötő másik gyengeség
a kevés akaraterő. Az ember hajlamos arra, hogy olyan dolgokat
cselekedjen, amely saját belátása szerint is ellentétes az önmaga által
is tervezett hosszú távú érdekeivel. Például dohányzik, annak ellenére, hogy tisztában van annak igen káros hatásaival, vagy éppen
csábító süteményt eszik annak ellenére, hogy hajlamos az elhízásra.
Bizonyos esetekben örülünk annak, ha az állam tekintetbe veszi
akaraterőnk e gyengeségét, és például elállási jogot (cooling off időszakot) biztosít nekünk agresszív marketingaktivitás vagy online
vásárlás esetén.
Az önérdek korlátos követése azt jelenti, hogy az embereket
igenis érdekli mások sorsa, akár akkor is, ha vadidegenekről van
szó. Még piaci körülmények között is elvárjuk, hogy méltányosan kezeljenek bennünket, és mi is hajlandóak vagyunk másokat
hasonlóan kezelni, ha ezt ők is viszonozzák irányunkba. Ennek
következtében az emberek viselkedése sokszor sokkal kedvesebb
vagy éppen durvább (ha valakit még saját magának plusz költséget
12
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okozva is hajlandó „büntetni” nem méltányos eljárásáért), mint
ahogy azt a neoklasszikus elmélet előre jelezné.

3. A VISELK EDÉSI KÖZGAZDASÁGTANI
ELEMZÉS GYÜMÖLCSEI A JOG TERÜLETÉN

Az ember ezen gyengeségeinek belátásával a jogról való gyakorlati
(értsd következményorientált) gondolkodás visszatér arra a szellemtörténeti magasságra, ahová a római jog klasszikus korszakában a sztoikus filozófia segítségével már egyszer felért, és ahol
Aquinói Szt. Tamás munkásságában később ismét megállapodott.
A jogtudomány fejlődésének e két csúcspontját egyrészt annak
elismerése jellemzi, hogy a jognak az emberi természet valós megértésén kell alapulnia, másrészt az a belátás, hogy a jog lényegénél
fogva célhoz kötött jelenség. Az első jellemzőt a modern viselkedési
közgazdaságtani irányzat pozitív funkciója képezi le. Ezen pozitív
funkció talán a legfontosabb a három közül (a másik kettő az előíró
és a normatív funkció, amelyekről később még lesz szó), és a jog
tartalma és annak hatása áll a fókuszában. Miképp befolyásolja
egy adott jogszabály az emberek viselkedését? Miképp fognak az
emberek reagálni akkor, ha egy adott jogszabály megváltozik?
Miért éppen ez a jog, ami? Az emberi viselkedés mélyebb megértése
segít bennünket abban, hogy ezekre a kérdésekre jobb válaszokat
adhassunk.
A második említett szellemtörténeti vívmány, amelyet a jog
viselkedési közgazdaságtani elemzése újból felfedezett, a jog célhoz kötöttségére vonatkozik. Ez az eredmény a behavioral law
and economics normatív funkciójában öltött ismét testet, amely
jogrendszer a legszélesebb céljainak meghatározásával foglalkozik. Mind a hagyományos, „neoklasszikus” közgazdaságtan, mind
13
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a viselkedési közgazdaságtan megegyezik abban, hogy a jogrendszer végső célját a társadalmi jólét maximalizálásában jelöli meg.
A hagyományos elméletekben ez a társadalmi jólét az egyének
kinyilvánított preferenciáinak megfelelő, egyéni jólétre vonatkozó
értékítéletek összegeként kerül meghatározásra. A viselkedési közgazdaságtan azonban nem ismeri el az egyéni preferenciáknak sem
a stabilitását, sem a megbízhatóságát. A paternalizmus, azaz az
állami beavatkozás kérdése állandó problémaként merül fel, hiszen
nem alapozhatunk arra, hogy az emberek tévedhetetlenül felismerik, és ezután hatékonyan meg is valósítják saját legjobb egyéni
érdeküket. A társadalmi jólét, így a viselkedési közgazdaságtan
és a jog viselkedési közgazdaságtani elemzése szempontjából az
állami beavatkozás legitimációs alapként funkcionál a modern jogrendszerekben. Az állam az egyén egyes önsorsrontó gyengeségeire
tekintettel feljogosítva érzi magát, hogy polgárai magánszférájába
alakító módon beavatkozzon ha úgy véli, hogy ezzel össztársadalmi
érdeket szolgál, azaz ennek eredményeképpen valaki(k)nek jobb
lesz a helyzete attól, ami volt, a többieké pedig nem romlik (Paretohatékonyság), vagy az egyes egyének által elszenvedett hátrányokat
a más egyéneknél lecsapódó előnyök kompenzálni képesek (Káldor-Hicks-féle hatékonyság). Mindezek mellé legújabb időkben az
a feltétel is hozzájárult, hogy a beavatkozás révén az adott társadalomban az egyének közötti vagyoni különbözőségek lehetőség szerint csökkenjenek, de legalább ne nőjenek. A jog tartalmát meghatározó ezen alapelvárások részben hasonlóképp, részben eltérően
kerültek meghatározásra a klasszikus római jogban, illetve a természetjog hagyományos, szent tamási megfogalmazásában.
A klasszikus római jog alapvetően a sztoikus filozófia hatására
a jog végső mércéjéül a természetnek (kozmikus rendnek) megfelelő egyéni életvitel elősegítését határozta meg. Ezt az életmódot az ember értelme segítségével határozhatja meg, ez az értelem
14
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azonban eltér a neoklasszikus ésszerűségtől abban a nagyon lényeges pontban, hogy ezalatt nem az egyéni preferenciák hatékony
maximalizálásának képességét érti, hanem éppen azt, hogy az
egyéni ösztönkésztetéseket (preferenciákat) moderálja egy olyan
boldogabb egyéni élet érdekében, amely aztán egy stabil államban bontakozhat ki.5 A sztoikus „politikaelméletben” az államot
erényes személyek alkotják, csak az erény teszi az embert polgárrá,
baráttá és szabaddá.6 A római köztársaság bukása után előtérbe
került az a követelmény, hogy a princepsnek, illetve a császárnak
minden polgár között ki kell tűnnie erényességével, és a jog eszközét a jó és a méltányosság kívánalmainak megfelelően úgy kell
alkalmaznia, ahogy azt egy jó gazda tenné annak érdekében, hogy
alattvalói esetlegesen elferdült természete megjavuljék. A klasszikus római jog által sugallt társadalomképben a jó államot a jó polgárok teszik, a jó polgárt pedig az igaz erények, és nem az egyéni
haszonmaximalizálásra törő személyek spontán versenye hozza
létre az ideális államot.
Szent Tamás rendszerében a pozitív jog az ész parancsa a közjó7
érdekében, amelyet az arra felhatalmazott személy hozott és kihirdetésre is került.8 Egy jogszabály nem köti a lelkiismeretet akkor,
ha a terheket egyenlőtlenül rója ki az érintettekre, azaz mondhatnánk mai közgazdaságtani-jogi nyelven: nincs kötelező ereje annak
a normának, amely nem a közjót szolgálja, vagy amely a javak
egyenlőtlenebb elosztásához vezet azáltal, hogy a terheket egyenlőtlenül osztja szét. Szent Tamás szerint még ezen jogszabályokat
is respektálni kell, ha figyelmen kívül hagyásuk botrányhoz vagy

5 Vö. Chrysippus LS 67R; Seneca, De clementia 2, 7, 3.
6 Zeno LS 67B.
7 ST 2, 90, 2.
8 ST 2, 90, 4.
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zavargásokhoz vezetne, azaz végeredményben a közrend védelmében kell eljárni.9
A neoklasszikus közgazdaságtan racionalitás fogalma és
a szent tamási ésszerűség (ratio) között alapvető különbség van.
A neoklasszikus tan az egyéni preferenciák kielégítésének „hatékony” (ugyanaz az eredmény kisebb befektetéssel, vagy ugyanazzal a befektetéssel nagyobb eredmény) megvalósítására alkalmas
képességet ért racionalitás alatt, és az egyéni boldogságot ebben
állapítja meg. Így az emberi boldogság számtalan különféle módon
megvalósulhat az egyéni késztetések függvényében. Szent Tamás
számára az ésszerűség mindenki számára természettől biztosított
eszköz arra, hogy elérje az egyéni boldogságot, mint az egyéni élet
egyedül igaz és legfőbb célját. Ez a boldogság a szubjektív ösztönkésztetésektől részben független, objektív, konkrétan meghatározható értékválasztásokhoz (az erények gyakorlásához) kötődik, és
csak közösségben (államban) élve valósítható meg. Szent Tamás
a mai viselkedési közgazdaságtanhoz hasonlóan világosan látta,
hogy az ész önmagában és általában nem képes a boldogsághoz
vezető út tévedhetetlen megtaláláshoz, illetve az egyes egyéneknek az Isteni kegyelemre is szüksége van ahhoz, hogy az értelmével
belátott helyes útra léphessen. A különbség e vonatkozásban annyi
a viselkedési közgazdaságtani és az aquinói szent elmélete között,
hogy Szent Tamás világos elképzelésekkel rendelkezett arról, hogy
az egyéni boldogság milyen értékek és erények mentén valósítható
meg, és hogy ezek miképp igazodnak az emberi természethez és az
őt körülvevő világhoz.

9 ST 2, 96, 4.
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4. A JOG HAGYOMÁNYOS KÖZGAZDASÁGTANI
ELEMZÉSE ALAPTÉZISEIRŐL

A hagyományos közgazdaságtan három alaptézisét Richard Posner
foglalta össze az „Economic Analysis of Law” című művében.
Az első tétel értelmében, ha egy áru piaci ára növekszik, az iránta
való kereslet csökkeni fog.10 Ezt a tételt a viselkedési közgazdaságtan is elismeri, egy roppant lényeges fenntartással. A tétel érvényességéből ez utóbbi rendszer felfogása szerint nem következik, hogy
az emberek optimalizálnának, mert a javak véletlenszerű kiválasztásakor is csökken a megnövekedett értékű áruk beszerzése, ha
a vásárlóerő korlátozott volt. Ezt empirikusan, kísérleti patkányok
segítségével is igazolták.11
A második tétel szerint az emberek a tényleges kiadásokat és
az ún. lehetőségköltségeket vagy alternatívaköltségeket (opportunity costs)12 azonos súllyal értékelik a döntéshozatal során, illetve
nem veszik figyelembe a már vissza nem téríthető költségeket (sunk
costs). Ezen tétel még kevésbé állja meg a helyét az emberek valós
viselkedését is figyelmbe vevő viselkedési közgazdaságtan ítélőszéke előtt. Igen gyakori például, hogy az eladási és a vételi árak
jelentős különbséget mutatnak, ez pedig egyértelműen sérti a tényleges kiadások és alternatívaköltségek azonosságát feltételező alapelvet. Így könnyen elképzelhető, hogy valaki nem adna ki harmincezer forintot a Diótörő decemberi bemutatójára, azonban ha lenne

10 Richard A. Posner: Economic Analysis of Law. New York: Little, Brown and Co. 1973.
4. o.
11 Gary S. Becker: Irrational Behavior and Economic Theory. J. Pol. Econ., vol. 70.
(1962), 1. o.
12 A lehetőségköltség az abból adódó költséget jelenti, hogy egy más irányú döntés következtében lemondunk valamely alternatív lehetőségről.
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az előadásra jegye, el sem adná ennyi pénzért.13 Hasonlóképpen
azok, akik egy évadra szóló színházi bérlettel rendelkeznek, hajlamosabbak elmenni egy-egy előadásra,14 azaz – ellentétben a sztenderd közgazdaságtani törvényszerűséggel – igenis számításba
veszik a már vissza nem téríthető költségeket. Kísérletileg igazolták, hogy azok a bérlettulajdonosok, akik véletlenszerű kiválasztás alapján engedményt kaptak a bérlet árából, több előadásról
hiányoztak, mint azok a társaik, akik a teljes árat fizették ki a bérletért.15
A harmadik alaptétel értelmében a javak idővel megtalálják
a legértékesebb felhasználási módjukat, mert a piac természeténél
fogva igyekszik kiaknázni minden, további profitszerzésre alkalmat adó lehetőséget.16 Ha ezen tételt összeolvassuk a tényleges
kiadások és az alternatívaköltségek egyenlőségére vonatkozó feltevéssel, a Coase-tételhez jutunk. Ennek értelmében a javak kezdeti elosztása nem befolyásolja a végső elosztásukat abban az esetben, ha a tranzakciós költség nulla, mert minden jószág az ügyletek
során végső soron eljut ahhoz, aki azt a legtöbbre értékeli.17 Coasetételét a Cornell Egyetemen megrendezett, később igencsak elhíresült bögre kísérlettel cáfolták meg.18 A tétel gyakorlati tesztelése
során kiderült, hogy azok, akikhez a bögre véletlenszerűen került,
jóval kevésbé és jóval magasabb áron voltak hajlandók tőle megválni, mint ahogy azt az elv alapján várták. Azaz, a javak kezdeti
13 Lásd Daniel Kahneman – Jack L. Knetsch – Richard H. Thaler: Experimental Tests
of the Endowment Effect and the Coase Theorem. J. Pol. Econ., vol. 98. (1990), 1327. o.
14 Robert Nozick: The Nature of Rationality. New Jersey, Princeton University Press 1993.
22. o.
15 Hal R. Arkes – Catherine Blumer: The Psychology of Sunk Cost. Organizational
Behav. & Human Decision Processes. Vol. 35., no. 1. (1985), 124. o.
16 Posner (1973) 11. o.
17 Posner (1973) 8. o.; Ronald H. Coase: The Problem of Social Cost. J. L. & Econ.. Vol.
3., no. 1. (1960).
18 Kahneman – Knetsch – Thaler (1990) 1329–1342. o.
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elosztása igencsak befolyásolja azok piaci értékét, ezen keresztül a javak újraelosztását, és ezt a „torzító” hatást a piaci erők sem
tudják kiküszöbölni. Ezt elkötelezettségi hatásként (endowment
effect) ismeri a szakirodalom, és lényegében egy tágabb pszichológiai jelenség, a veszteségkerülés (loss aversion) egyik megjelenési
formája. Általános emberi törvényszerűségnek bizonyult ugyanis,
hogy az emberek a veszteségeket nagyobb súllyal értékelik, mint
a nyereségeket. Ez a felismerés a később Nobel-díjjal jutalmazott
prospect theory egyik alapgondolatává vált.
Mint a fentiekből is kitűnik, a viselkedési közgazdaságtan nem
csupán egy realisztikusabb emberképen alapszik, de egyes területeken előrejelzési képességei is jobbak a hagyományos közgazdaságtannál.
A következőkben röviden megvizsgálom, hogy a korábbi fejlett
jogrendszerekben (a klasszikus római jogban, illetve a szent tamási
jogrendszerben) tekintetbe vették-e az emberi természet realitásait,
és ha igen, milyen módon, illetve eszközökkel próbálták annak torzulásait kiegyenlíteni a jogi szabályozás területén.
Ugyan a római jog kevésbé vizsgált területei közé tartozik, mégis
megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy a forrásokban található egy dolog értékére vonatkozó számos elnevezés arra utal, hogy
a rómaiak tisztában voltak az emberi tényezőkkel az árképzésben.
Megkülönböztették például a rendes vagy általános értéket (verum
pretium), ettől elkülönítve az áru piaci értékét (quanti venire potest),
illetve az áru értékét a tulajdonosának (utilitas actoris), amelyből
az ún. előszereteti értéket, azaz a tisztán szentimentális vonzódást
(pretium ex affectu) kizárták.
Az első meglepő különbség, hogy a fent említett általános érték
nem esik teljesen egybe a modern értelemben vett piac értékkel,
vagyis azzal az értékkel, amennyiért az adott dolgot a kérdéses időpontban el lehetne adni. Egy dolog általános értéke az, amennyit
19
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bármelyik személynek, általános körülmények között az adott
dolog ér (quanti omnibus valet19 vagy quae communitur funguntur20). Az olajbogyóból sajtolt olaj nyilván teljesen mást ért Rómában, mint a mai spanyol területeken, illetve egy bő termést hozó
év után, mint egy szűkös aratást követően. Normális értékét nem
ezek az esetleges bőségből vagy hiányból eredő időleges fluktuációk határozzák meg.21 Mai szavainkkal ezt az általános értéket
a normál piaci körülmények közötti piaci értékként határozhatnánk meg.
A gyakorlatban tudatosan éltek a kétféle (a valódi és a piaci)
érték megkülönböztetésével annak érdekében, hogy a jószágok jogi
úton történő újraelosztása a lehető legigazságosabban (az egyenlőség elvének megfelelően) történjék meg. Például, amikor a lex Falcidia alapján a hagyaték negyed részét állapították meg, amely részt
az örökös(ök)nek hagyományoktól mentesen kellett megkapnia, az
örökhagyó által hátrahagyott vagyon általános értékét vették figyelembe, és kifejezetten kizárták a a piaci értéket. Az egyes érintett
személyekhez füződő egyéni értéket (utilitas, id quod interest) sem
vették figyelembe a negyedrész megállapításakor,22 noha más eljárásokban, például egyes kártérítési ügyekben, a lex Aquilia alapján
ez az egyéni érdeksérelem (quanti mea interest) képezte a kártérítés összegének alapját.23
Az általános és a piaci érték hasonlóan éles szembenállását
figyelhetjük meg az áruk kidobásáról szóló tengeri törvény, a lex
Rhodia de iactu mercium gyakorlatában is. Ezen eljárás során
a hajóból kidobott árukat az általános értékükön kellett számítani,
19 D. 9, 2, 33pr.
20 D. 35, 2, 63pr.
21 D. 35, 2, 63, 2.
22 D. 35, 2, 63pr.
23 D. 9, 2, 23, 4.
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míg a megmenekült áruk újraosztásánál azok piaci értékét kellett
számításba venni.24
E példákból egyértelműen látható, hogy az „igazságos” elosztás
érdekében nem kívánták kiszolgáltatni az érintett felperest a piaci
árak nagymértékű, időtől és helytől függő változásának. Amikor a tárgyakat a hajóból kidobták, nyilván azok általános értéke
veszett el, hiszen a végveszélyben nem mérlegelhették, melyik
árunak nagyobb vagy kisebb az aktuális értéke, hanem a hajó
egyensúlyát, illetve a túlélés esélyeit vették elsősorban figyelembe.
A veszélyben való közös osztozáskor csak a megmaradt áruk piaci
értékén való számítása hozhatott valós orvoslást a hajóból kidobott tárgyak tulajdonosainak. Ugyanígy, a hagyaték felosztásakor
az általános értéken történő számítás az összes érintett fél érdekeit védte, hiszen a piaci áringadozások egyszer a hagyományosok,
másszor pedig az örökösök érdekeit sérthették volna, holott egyikük sem tehetett róla, hogy a hagyaték felosztására éppen abban
a konkrét időpontban került sor, hiszen azt az örökhagyó halálának előre ki nem számítható időpontja határozta meg.
Az általános és a piaci érték határozott elkülönítése szolgálhat
bizonyítékul arra, hogy a rómaiak nem ismerték el a Posner második tételében foglalt alapelvet, és ebből következően a harmadik
elvet sem, annak ellenére, hogy az elsőben fogalalt keresleti-kínálati alapelvet igen. A rómaiak jól tudták, hogy egy adott vevő valamely speciális okból akár többet is fizethet egy adott áruért, mint
amennyit az egy „általános” személynek, az általános piaci viszonyok között ér. Másrészről, a dolog általános értéke meg is haladhatja piaci értékét, hiszen bizonyos esetekben (például osztóperek
esetén) az érintett vagyoni értékkel bíró jog olyan értékelemeket

24 D. 14, 2, 2, 4.
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is tartalmaz, amelyeket sem eladni, sem bérbe adni nem lehet.25
A rómaiak abban sem igen bíztak, hogy a jószágok a piac öntörvényénél fogva megtalálják azon gazdájukat, aki a legtöbbre értékeli
őket. Ezért volt számukra fontos, ha egy tranzakció megtörténik,
akkor a kicserélődő vagyonelemek között viszonylagos egyenlőség mutatkozzon, azaz, hogy a piaci ügyletek révén a társadalmi
különbségek ne nőjjenek azáltal, hogy az egyik félnek terhesebb
a kötelezettsége, mint a másiknak.
Az általános érték vélhetően ősi koncepciója egészen Iustinanus
császár korszakáig fennmaradt, vélhetően azért, hogy moderációs
funkciót töltsön be olyan esetekben, amikor a piaci alapon megítélendő kártérítési összeg túlzottan nagy lett volna.26 Véleményem
szerint az általános érték relatíve objektív fogalma és egyéb eszközök (pl. a csalárdság kifogása) alkalmazása révén a rómaiak kezelni
voltak képesek a tömeges kognitív gyengeségekből eredő piaci torzulásokat is. A Digestában, mivel az egyedi eseteket tartalmaz,
kevésbé lelhetjük fel ennek a nyomát, inkább az objektív körülmények figyelembe vételével találkozunk, de a császári rendeletekben
ilyen irányú tudatosság nyomai is érzékelhetőek.
Ezzel magyarázható például, hogy I. Constantinus a zálogszerződések esetében tilalmazta a lex commissoriát, azaz annak a szerződéses kikötésnek a használatát, hogy a záloghitelező nemteljesítés
esetén megtarthassa a zálogtárgyat.27 Ezzel egyrészt védte a kiszolgáltatott helyzetben lévő adóst, aki az ellenszolgáltatás fejében esetleg egy jóval értékesebb tárgyat kényszerült zálogba adni, másrészt
annak túlzott optimizmusát is moderálta. Az adós ésszerűtlenül
bízhatott abban, hogy a teljesítés során semmilyen nehézségbe
25 D. 10, 3, 10. 1.
26 Nathan Matthews: The Valuation of Property in the Roman Law. Harvard Law
Review, vol. 34., no. 3. (1921), 244. o.
27 C. 8, 34, 3.
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nem fog ütközni, ezért ment bele abba, hogy a szolgáltatás értékénél értékesebb zálogtárgyat adjon át a hitelezőnek.
Az, hogy az adásvételnél a lex commissoria ezzel szemben megengedett volt, első látásra következetlen megoldásnak tűnik, mégis
szintén magyarázható az emberi szempontok figyelembevételével.
Itt lényegében arról van szó, hogy az eladó egyoldalúan elállhatott a szerződéstől, ha a vevő a kikötött határidőn belül a vételárat
nem fizette meg, illetve részletekben történő vétel esetén, ha a vevő
valamely részlettel késedelembe esett, a többi, általa már korábban
kifizetett részletet is elvesztette. A forrásokban szereplő adásvételek tárgya többnyire mezőgazdasági ingatlan, azaz időszakonként
konkrét gazdasági hasznot hajtó dolog volt. A vevő rövidlátását
(hiszen esetleg csak a kisebb összegű, egyedi részletekre koncentrált, amelyek azonban összességében jóval nagyobb summát adtak
ki, mintha egyben fizette volna ki a vételárat), valamint optimizmusát (hogy esetleg túl bizakodó volt a tekintetben, hogy a részleteket ki tudja gazdálkodni a föld hasznosítása révén) maga az
ügylet természete automatikusan moderálta akképp, hogy közben
igazságos és hatékony elosztást is megvalósított. Az eladó elállási
joga ugyanis az adásvételt praktikusan bérleti szerződésé alakította
át, amelynek fennállása alatt mindkét fél „jól” járt: a vevő használhatta a dolgot és rendelkezhetett annak gyümölcsivel a vételárrészletek (de facto időszakos bérleti díjak) ellenében, míg az eladó megkapta annak ellenértékét, hogy a dolog kikerült a rendelkezése alól.
Az a tendencia, hogy a lex commissoriával kötött adásvételt kezdetben felfüggesztő, később pedig bontó feltétellel kötött ügyletnek
tekintették, annak belátását sugallja, hogy hatékonyabb megoldás
az, ha a vevőnek biztosítjuk a tulajdonosi érzést, azaz azt a dologhoz fűzödő többlet pszichés köteléket, amelyet a hagyományos
(neoklasszikus) közgazdasági elmélet nem vesz figyelembe. Ezt
a tulajdonosi érzést csak a bontó feltételként felfogott tranzakció
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képes generálni, hiszen a vevő csak ekkor kerül lényegében tulajdonosi helyzetbe (a dolog háborítatlan birtokába), míg a felfüggesztő feltétellel kötött ügylet esetében egyfolytában Damoklészkardjaként függ a feje felett, hogy az adásvétel lényegében még nem
hatályosult. Ez a védett birtoklásból fakadó tulajdonosi többletérzet – hasonlóan a Cornell Egyetemen bögréhez jutott hallgatókhoz
– biztosíthatta azt, hogy az érintett az ingatlant a lehető leghatékonyabban, igazi tulajdonosként fogja hasznosítani. Ez nemcsak a két
érintett félnek előnyös (mert a vevő nagyobb eséllyel teremti elő
a következő vételárrészletet), hanem a köz érdekét is szolgálja, mert
biztosítja a mezőgazdasági terület hatékony kihasználását, amely
a principátus vége, illetve a császárság korában folyamatos nehéz
ségként jelentkezett.
További, az emberi gyengeségekre reagáló, egyértelműen paternalisztikus római intézkedés volt a fiatalkorúakat (25 évnél fiatalabb úgynevezett minorokat) saját meggondolatlanságuk ellen
védő lex Laetoria. Az ebből kifejlődő kifogás révén a bármilyen
okból előnytelen ügyletet érvénytelenné tehették, az eredeti állapot helyreállítását kérve. Hasonló, bár a közgazdasági hatékonyságát és az üzleti forgalom biztonságát kevésbé óvó jogszabály volt
az a szenátusi határozat (senatusconsultum Macedonianum), amely
a még nem önjogú fiúgyermekek részére folyósított pénzkölcsönöket lehetetlenítette el azzal, hogy a hitelezők a családfő halála,
illetve vagyonának gyermekére történő átszállása után sem érvényesíthették követelésüket.
Az egyéni érdekek (de nem a puszta szentimentális érték) figyelembe vételével találkozhatunk azokban az esetekben, amikor az
adott ügylet speciális körülményeit, az érintett személy (többnyire
a felperes) egyedi körülményeit vették figyelembe a rómaiak. Ez az
egyéni érték élesen különbözhetett a piaci értéktől, vagyis attól az
24

Előszó

ártól, amelyért az érintett jószágot egyébként el lehetett volna adni,
de akár az általános, valódi ártól is.
Véleményem szerint a rómaiak azért engedték meg, hogy a felek
az adásvételnél kölcsönösen „félrevezessék” egymást saját érték
preferenciájuk tekintetében – mindaddig, amíg ez az egoizmus
nem éri el a csalárdság szintjét – mert így tudták biztosítani egyrészt az, hogy a konkrét vételár az áruban meglévő értéktöbbletet
a felek között viszonylag arányosan osszta el28 (például, ha a vevő
azt az árut, amely az eladónak 80-ba került, 100-ra értékeli, egy
90-es vételér biztosítja azt, hogy az értéktöbblet igazságosan kerüljön megosztásra a felek között, így össztársadalmi szinten a köztük lévő vagyoni különbség változatlan maradjon), másrészt ez
segítette azt, hogy a konkrét piaci ár a valós ár közelében maradjon, hiszen csak egy ilyen alkudozás tompíthatta a szubjektív értékelések torzító hatását. A csalárdságot el nem érő egoizmus ilyen
módon szinte automatikusan, vagy természetesen (naturaliter,
ahogy azt Ulpianus megfogalmazta29) egyszerre hatékony és a közjót szolgáló megoldást biztosított.
Aquinói Szent Tamás is elfogadni látszik a kereslet és a kínálat piaci vastörvényét, ezzel a posneri első tételt. Arisztotelész nyomán30 a középkori gondolkodó szerint az ár mutatja meg legjobban
a dolgok értékét, ami – egyebek (az áru ritkasága, illetve kívánatossága) mellett – magában foglalja az áru előállításának költségeit
is. Csalásnak tekintett minden cselekményt, amely az áru valós
(azaz a csalástól mentesen kialakított) értékét művileg befolyásolja.
Az ilyen törekvést bűnös hajlamból származónak vélte és szigorúan
elítélte. A csalás ugyanis véleménye szerint azzal jár, hogy az áruban rejlő potenciális értéktöbblet egyenlőtlenül oszlik meg a felek
28 Vö. Cicero, De officiis, 3, 15.
29 D. 4, 4, 16, 4.
30 Eth. 5, 5.
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között, márpedig „[a]mi a közjóért keletkezett, annak nem szabad
az egyiket inkább terhelnie, mint a másikat.”31
A római megoldáshoz hasonlóan Szent Tamás is az áru valós,
vagy ahogy ő nevezi „igazságos” értékével és a csalás tilalmával
operált. Ez a két eszköz elméletileg hatékonyan biztosítja az emberi
gyengeségekből fakadó piactorzulások kiküszübölését, hiszen
a tisztánlátó fél kötelességévé teszi, hogy a jogos árat mindenképp
fizesse meg, még akkor is, ha a másik fél azt bármely okból nem
követelte rajta. Másrészt e két eszköz bevezetése mutatja, hogy
a rómaiakhoz hasonlóan ő sem hitt az emberi racionalitásban és
a hatékony piaci önszabályozásban, azaz a másik két posneri tételben. Az emberek egyrészt lehetnek tudatlanok (ez még beleférne
a neoklasszikus elméletbe oly módon átfogalmazva, hogy kevés
információval rendelkeznek), másrészt saját bűnös vágyaik rabjai.
Ez utóbbi kategória alá nyugodtan bevonhatjuk a viselkedési közgazdaságtani értelemben vett rövidlátást és optimizmust, hiszen
lényegében a valós (vagy igazságos) árnál való olcsóbb hitelszerzés
vágya motiválta emberek tömegeit abban, hogy látszólag olcsóbb,
mondjuk alacsony kezdő törlesztőrészletű, vagy deviza alapú hiteleket vegyenek fel. Más kérdés, hogy ezen vágyukat a másik fél,
a pénzintézet szemérmetlen és szofisztikált módon kihasználta,
hogy extra profitra, azaz a pénzügyi termék valós értékét jóval
meghaladó nyereségre tegyen szert. Mindebből egyértelműen
kitetszik a nagy szent szavaival élve, hogy mindketten a „bűnnek
közös országútján járnak”.32
Szent Tamás ugyanakkor erőteljesen leszűkíti azt a római szabályt, hogy az adásvételnél a felek kölcsönös becsaphatják egymást. Egyrészt az egész problematikát az áru rejtett hibáival
31 ST 2II, 77, 1.
32 ST 2II, 77, 1.
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kapcsolatban tárgyalja, és csak ennek keretében igazolja a szabály
helyességét. Álláspontja szerint ugyanis a félrevezetés lehetősége
abban áll, hogy az eladónak nem kell felfednie a vevő előtt az áru
rejtett hibáját, azonban nem is adhatja el neki drágábban a dolgot,
mint amennyit az hibásan ér.33 Ez a restrikció sokat ront elmélete
gyakorlati felhasználhatóságán. Hiszen amíg a rómaiak számoltak az emberi önzéssel, és azt beillesztették árelméletükbe mindaddig, amíg az a csalást el nem éri, Aquinói Szent Tamás a lelkiismeret sokkal szigorúbb mércéjét állította fel annak kimondásával,
hogy a feleknek lényegében minden kertelés nélkül a valós vételárhoz kell árigényeiket igazítaniuk. Azaz nem használja ki azt a lehetőséget, amivel a rómaiak – valószínűleg a sztoikus filozófia ihletésére – éltek: az emberi gyarlóságok összhatásukban néha képesek
a hatékony eredmény elérésére. Nyilván Szent Tamás mentségére
szolgál, hogy elsődleges célja – a rómaiakkal szemben – nem a stabil állam, hanem a lélek üdvössége volt. Ebből a szempontból megoldása figyelemre méltó következetességet mutat fel.
Remélhetőleg e felületes elemzésből is kitűnt, hogy a jogi szabályozás számára az ember nem ismeretlen jelenség, hanem évszázadokra visszanyúló, valóságos tapasztalat tárgya és állandó
visszajelzés alanya. Szemben a hagyományos (neoklasszikus) közgazdaságtannal, amely az ember helyett annak csupán egydimenziós, mondhatni megcsonkított árnyképével, a haszonmaximalizáló észlénnyel dolgozott. A jog egy jóval árnyaltabb, a valósághoz
sokkal közelebb álló emberképet dolgozott ki a maga számára.
Ezért kell különösen óvatosan eljárnunk akkor, amikor a jogi szabályokat a hagyományos közgazdaságtan merev elvi tételei alapján kívánjuk meghatározni, mert ez a jog hagyományosan gazdag
emberképének túlzó leegyszerűsítéséhez vezethet. Ettől egy fokkal
33 Quaest. quodlibet II, 5, 10.
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jobb, ha a jogalkotás során figyelembe vesszük az emberek tényleges viselkedését, ahogy azt a jog viselkedési közgazdaságtani megközelítése is teszi. Itt azonban még nem állhatunk meg, hiszen
a lényeg nem a tényleges emberi cselekvések puszta feltárásában
rejlik, hanem abban, hogy ezen a tényszerű, deskriptív alapon
milyen normatív következtetések levonására kerül sor. A viselkedési közgazdaságtanban talán leginkább elfogadott normatív célkitűzés a vagyoni különbségek mérséklése, vagy legalábbis fenntartása. Ez a cél legitimálhatja az egyén privátautonómiájába történő
állami beavatkozást is. Mindenképp hasznos ez a törekvés, hiszen
többnyire együtt jár az állam nagyobb stabilitásával és az egyének
szubjektív jólétének növekedésével.
A megvalósítás fő problémája abból adódik, hogy miképp tartható fenn a jószágok előállítására vonatkozó motiváció, ha az egyénileg megszerzett javak nagyobb része kerül elvonásra és újraelosztásra, azaz az egyéni munkateljesítmény kevésbé tükröződik az
egyén anyagi státuszában.
Szent Tamás rendszerében a végső cél az egyén Istenben rejlő
boldogsága. Minden emberi cselekvés és jog helyessége attól függ,
hogy a közjó köztes lépcsőfokán keresztül mennyiben járul hozzá
e legfőbb cél eléréséhez. Itt a megvalósítás fő akadálya, hogy az
emberek kevésbé képesek belátni – viselkedésükkel kinyilvánítani –, hogy létezésük célja a valódi boldogság, az erényes élet
(Isten), és nem a merő materiális vágykielégítés. Paradox módon
a szent tamás-i rendszer individuálisabb, mint a jog viselkedési
közgazdaságtani paradigmája, hiszen az egyén és a közösség örök
érdekkonfliktusában végső soron egyéni célt határoz meg. E vonatkozásban közelebb áll a neoklasszikus jogi közgazdaságtan egyénközpontú felfogásához, és távolabb kerül a jog viselkedési közgazdaságtani elemzésének inkább közösségelvű szemléletétől. Amíg
a hagyományos közgazdasági felfogásban az egyéni szemlélet
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magától értetődően, a verseny és a piac természeténél fogva automatikusan, azaz külön erre irányuló egyéni erőfeszítés nélkül
közösségi rendbe fordul át, az evangéliumi tanítás nem épít ilyen
abszurditásokra. Amire Jézus épít, az nehéz, de nem lehetetlen:
kiugró emberi teljesítményekben a történelem folyamán minduntalan megtapasztalható választási lehetőség. Az egyén és közösség
konfliktusát Jézus azáltal oldja fel, hogy az egyén feladatává teszi
a közösségi rend elfogadását – bármilyen rend is legyen az – mindaddig, amíg az nem ellentétes az isteni renddel. Ebben a szélsőséges
esetben sem szít a közösségi rend megdöntésére, mert feloldhatatlan konfliktus esetén a teljes önfeladásra (mártíromságot) hív meg.
A szent tamási megközelítés nem ilyen radikális, mert a törvényesség és az üdvösség kérdéskörét elhatárolja annyiban, hogy
a törvények betartására (azaz például az igazságos vételár megadására) mindenki köteles, az erényes, üdvösségre vezető cselekvés (az
önzetlen altruizmus, például az igazságos árnál magasabb vételár
fizetése) csak az erényes ember jellemzője.34
A klasszikus római jog sztoikus ihletettségű megközelítésében
az egyén és a közösség egysége azáltal valósul meg, hogy lényegében mindkét jelenség ugyanannak a világegésznek alkotó elemeként értelmeződik. Ember és közössége ugyanabban a mindent
összetartó erőben, az értelemben osztoznak, ennek következtében
ugyanazon közös törvény alatt állnak.35 A helyes egyéni cselekvés
a történések érzelemmentes elfogadása, mert az egyén az értelem
egész létezést átható közös törvényével való azonosulás révén válhat szabaddá, és simulhat bele az ideális állami, illetve a teljesebb,
univerzális rendbe.

34 Quaest. quodlibet II, 5, 10.
35 Marcus Aurelius, Elmélkedések, 4, 4.
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Mindebből kitűnik, hogy a neoklasszikus felfogás emberének
nincs felelőssége, és ezáltal méltósága sem, mert a közösségi rend
pusztán az ő egyéni preferenciakövetéséből spontán módon alakul
ki. A rómaiaknál a közösségi rend kialakulásához szükséges a sztoikus bölcs racionális önfegyelme, amennyiben vágyait a közösség
és a természet általános törvényszerűségeihez igazítja. A keresztény
ember felelőssége még nagyobb, hiszen őt vallása nem passzív elfogadásra, hanem aktív beavatkozásra, a szeretet erényének gyakorlására serkenti.
Miután a jog viselkedési közgazdaságtani elméletét vázlatosan
egy szélesebb szellemtörténeti kontextusba helyeztem el, röviden
bemutatom az egyes kötetben szereplő tanulmányokat.

5. A KÖTETBEN SZER EPLŐ
TANULMÁNYOK ISMERTETÉSE

A kötetben szereplő tanulmányokban közös, hogy el mernek
rugaszkodni a hazánkban eddig bevett, uralkodó felfogásoktól és
beszédmódoktól. Olyan területekre is bemerészkednek a viselkedési közgazdaságtan módszereivel, illetve újszerű megközelítésmódjával, amely nemzetközi mércével is úttörővé teszi próbálkozásaikat. Ezekben az esetekben többnyire nem arról van szó, hogy
nagyívű empirikus kutatások statisztikai kiértékelésével jutnának
új, viselkedési alapú belátásokra, hanem arról, hogy a hagyományos, racionális felfogás hiányosságainak feltárása révén rámutatnak arra a területre, ahol a jövőbeni felmérések sikerrel hozhatnak
újszerű és meglepő eredményeket.
A legtöbb esetben a gondolkodási mód átváltásával vonnak le
főleg elméleti következtetéseket, amelyek mögött vagy egyedi
felmérések (mélyinterjúk), szakirodalmi eredmények, vagy
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a személyes tudományos intuíció áll, valódi statisztikákon alapuló tömeges felmérések helyett. Ez azonban nem von le az elemzések tudományos értékéből, mert az argumentumok sokszínűsége
pótolja a viselkedési paradigma módszertanának rigorózus keresztülvitelét. Már csak azért is, mert ez az engedmény lehetővé teszi
számukra, hogy olyan társadalmi, pontosabban jogi jelenségeket
is górcső alá vegyenek, amelyek kvantitatív eszközökkel nem, vagy
csak nagyon nehezen megközelíthetőek, vagy egyszerűen nem áll
rendelkezésünkre megbízható felmérés, így elemzésükre is csak
a jogi módszertan hagyományos keretein belül szokott sor kerülni.
Ezekben az esetekben különösen frissnek hat a kötet tanulmányainak megközelítése, a gondolkodásmód másságán kívül annak is
köszönhetően, hogy egyes tanulmányokban az új paradigma új
tudományos nyelv kidolgozásával is együtt jár. Például igencsak
gondolatébresztő a magyar rendszerváltás történelmét egy újfajta
behaviorista közgazdaságtani nyelvezeten alapuló, szinte allegórikus metaforasorban újraolvasó Kovács, Szánthó és Törcsi-féle
tanulmány. Mások, mint például Vértesy a hagyományos közgazdaságtani elemzést domborítják ki, és éppen ezáltal válnak hasznossá az új típusú megközelítés számára, és járulnak hozzá a kötet
eredményeihez. Vértesy tanulmányában ugyanis a racionális döntéselméletre épülő gazdasági és jogi stimulánsok részletező bemutatása, illetve ezek eredménytelenségének elismerése vezet arra
a végső következtetésre, hogy az érintettek a családalapításra
vonatkozó döntéseik meghozatalában nem a racionális eszközöknek tulajdonítják a legfontosabb szerepet, még akkor sem, ha ezek
leghatékonyabb kihasználására törekednek is. Az emberi élettervezés olyan intim, belső területeinek a határaira jut el Vértesy, amely
előtt az államnak mindenképp meg kell állnia, és csak közvetve,
a közhangulat, a közérzület nem intruzív módosítása révén remélhet eredményeket. Szerepel a kötetben olyan tanulmány is, amely
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a jog viselkedési közgazdaságtani elemzése szakirodalmán belül
is nóvumokkal szolgál, illetve a kurrens álláspontok revideálására késztet. Kovács Sándor tanulmányából a fogyasztói hitelszerződések kapcsán a szakirodalomban mérvadó bar-gill-i álláspont
finom kritikáját olvashatjuk ki. Véleménye szerint a koncentráltabb, és mindent magában foglaló, de egyszerű információközlésen kívül keményebb szabályozóeszközök bevetése is indokolt lehet,
és igazolja a vonatkozó hatályos magyar szabályozás egyes elemeit.
Orbán tanulmánya azzal lép ki a hagyományos keretekből, hogy
a menekültügyi szabályozás által indukált egyéni választásokat
elemzi: statisztikai adatok segítségével tömeges, illetve mélyinterjúk révén egyéni szinten is. Ezek alapján jut el arra a következtésre, hogy nem csupán azért van szükség a teljes menekültügyi jogi
szabályozás újragondolására, mert eddig soha nem látott mértékű,
tömeges migrációval állunk szemben, hanem azért is, mert a létező
szabályozás az amúgy is nehezen kezelhető helyzetet még tovább
torzítja azáltal, hogy a rossz (mert illegális) irányba tereli a menekültek áradatát.
A következőkben röviden összefoglalom az egyes tanulmányok
módszertanát és legfontosabb eredményeit.
Vértesy tanulmányában a magyarországi családtámogatási,
illetve szociális intézkedések és a népesedési, demográfiai mutatók
közötti összefüggéseket vizsgálja. Kiinduló kérdése, hogy a politikai és kormányzati célok eléréséhez önmagukban elegendőke a jogi és gazdasági (racionális) ösztönzők, vagy más eszközök,
tényezők is szerepet játszanak. Hogy ezt a kérdést megválaszolja,
a gyermeknevelés költségeit veszi számba, majd áttekinti a hazai,
állami segítségnyújtás meglehetősen széles, gazdasági és jogi tárházát. Arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a gyermekvállalásnak
alapvetően két aspektusa van: a költséghaszon-elemzésen alapuló racionális döntés, és a főként érzelmeken és egyéni, valamint
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kisközösségi értékeken alapuló – gazdaságilag – irracionális válaszok. Az előbbi vizsgálatára a pozitív közgazdaságtant tartja alkalmasabbnak, míg az utóbbihoz inkább a viselkedési közgazdaságtant ajánlja. A behavorista irányzat véleménye szerint valamiképp
figyelembe veszi az ember emocionális tulajdonságait is, nem egyszerűen homo œconomicusként kezeli. A gyermekvállalásra vonatkozó szülői döntésben is megfigyelhető ez a kettősség, a racionális
és irracionális elemek együttes jelenléte, hiszen a jövendőbeli szülők figyelemmel vannak a költségekre, kiadásokra, az anyagi helyzet
változásaira is, ugyanakkor nem elhanyagolható számukra a gyermekekkel járó érzelmi gazdagodás, öröm, boldogság sem, amelyek
pénzben nem mérhetők. Úgy véli, hogy az államnak, a kormányzatnak nem csupán a racionális eszközökre kell fókuszálnia, hanem
alakítólag közre kell működnie az irracionális tényezők formálásában is. A központi költségvetést jelentős mértékben megterheli
a racionális, jogi és gazdasági ösztönzők (állami transzferek, támogatások, gyermekjóléti intézkedések, adókedvezmény, otthonteremtés, társadalombiztosítás, köznevelés) finanszírozása. Az érzelmeket (irracionális döntéseket) befolyásoló technikák egyik előnye
viszonylagos olcsóságukban rejlik. Különféle kampányok, rendezvények, gyermekbarát deklarációk és gyermekbarát közhangulat
megteremtése, jó példák és gyakorlatok bemutatása a befektetett
költségekhez képest meglepően komoly eredményekkel járhatnak. Az államnak ezért mindenképp figyelembe kell vennie az
érzelmi, viselkedési faktort ebben a szakpolitikai szegmensben,
mert a Vértesy által bemutatott demográfiai mutatók azt támasztják alá, hogy az igen költséges, racionális, pozitív, gazdasági ösztönzőket a társadalmi közhangulat, az egyének szubjektív életképe
nagy mértékben képes lerontani, ha a gyermekvállalásról van szó.
Orbán írásában arra keresi a választ, hogy a hatályos nemzetközi,
illetve Európai Uniós szintű jogi szabályozás miképpen befolyásolja
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a gyakorlatban a migrációs folyamatokat. Első feltevése értelmében
a reguláris migrációs csatornákon rendkívül nehéz megérkezni az
Európai Unió területére. Így azoknak a személyeknek, akik jelenleg az irreguláris csatornák használatával az Európai Unió területére érkeznek, valójában nincs esélyük a reguláris utat választani.
Ezért az érintettek értelemszerűen az irreguláris migrációs csatornák irányába mozdulnak el, amely elsősorban a nemzetközi, valamint az Európai Unió és a tagállamok menekültjogi rendszerének
használatát jelenti. Hogy ezen előfeltevéseit igazolja, először a migrációs szabályrendszer reguláris és irreguláris módozataira vonatkozó főbb szabályozási sarokpontokat azonosítja. Ezt követően
statisztikai adatok és empirikus kutatási eredmények felhasználásával a leggyakoribb kibocsátó országok állampolgárai számára
rendelkezésre álló reguláris migrációs csatornák kiterjedését vizsgálja meg, végezetül az irreguláris migrációs csatornákat, illetőleg
a menekültügyi rendszer használatával kapcsolatos lehetőségeket
tekinti át. Elemzése egyértelművé teszi, hogy az érintetteknek státuszuk legalizálására kizárólag a célországba történő megérkezéssel és a menekültügyi rendszer használatával van lehetőségük. Ez
drasztikusan növeli az Európai Unió területére illegálisan érkezők
számát. Orbán tanulmányának végkövetkeztetése, hogy a reguláris migrációs csatornák használatát nehezítő és az irreguláris csatornákat jutalmazó migrációs szabályrendszer jelen pillanatban
nemhogy csillapítaná, hanem kifejezetten katalizálja az Európai
Unióra nehezedő migrációs nyomást. Mindebből azt a határozott
következtetést vonja le, hogy a jelenlegi migrációs szabályrendszer
nem módosításra, hanem paradigmatikus megváltoztatásra szorul.
Kovács vizsgálatának elsődleges tárgyát a pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok képezik. Az eddigi gyakorlat, valamint a kurrens
szakirodalom áttekintése után arra a megállapításra jut, hogy egészen a legutóbbi időkig mind az európai, mind a hazai jogalkotó
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elsősorban egyre szélesebb körű információadási kötelezettséggel kívánta olyan helyzetbe hozni a fogyasztókat, hogy megfelelő, ésszerű döntéseket tudjanak hozni. Kovács szerint azonban
e mainstream megközelítés alapvetően hibás, és gyakorlatilag nem
vezet, de nem is vezethet megfelelő eredményre. Ennek több okát
diagnosztizálja a szerző. Álláspontja szerint, mivel a fogyasztók
alapvetően nem racionálisan járnak el a pénzügyi termékek piacán (sem), a szolgáltató pénzügyi intézmények a szerződések és az
azokhoz fűződő tájékoztatás bonyolításával eredményesen nehezítik meg a fogyasztók által meghozandó döntéseket. Mindez még
áttekinthetetlennebbé teszi a fogyasztók számára a választást, akadályozza a hatékony versenyt, és egy sajnálatos negatív spirált indít
be az egyre bonyolultabb és érthetetlenebb pénzügyi konstrukciók
irányába. Így a fogyasztók egyre szélesebb rétege nem lesz képes,
vagy nem lesz hajlandó megérteni vagy megismerni a részére segítségként nyújtott többletinformációt, amely ezáltal nem is befolyásolhatja döntéseit. Tetézi a bajt, hogy a gazdasági élet szereplői mindig egy lépéssel a szabályozó állam előtt járnak. Véleménye szerint
éppen ezért – az információk átadása mellett – erőteljesebb állami
beavatkozásra van szükség. Azaz az egyszerűen csonagolt információk (mint például a THM) átadásán túl a hitelezési módszereket objektív alapon szigorító intézkedések szükségesek. A magyar
szabályozás áttekintése után arra a végkövetkeztetésre jut, hogy
a magyar jogalkotó, illetve egyes szabályozó szervek (például
a Magyar Nemzeti Bank) a jelenlegi nemzetközileg általánosnak
mondható trendeket meghaladva egy sokkal hatékonyabb és helyesebb, komplex szabályozási rendszert állított fel. Ebben az összetett regulációs programban mind az információs, mind a megszorító jellegű intézkedések megtalálhatók, és mindemellett kifejezett
törekvés észlelhető a pénzügyi ismeretek terjesztésére is. Kovács
feltevése szerint ez a rendszer képes védelmet nyújtani a fogyasztók
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minden rétegének, ugyanakkor nem jelent túlzott beavatkozást
a magánjogi szerződéses kapcsolatokba sem.
A Kovács István, Szánthó Miklós és Törcsi Péter szerzőközösség
tanulmányában elsőként azt a rendkívül izgalmas kérdést feszegeti, hogy a közgazdaságtan módszertani univerzalizmusa vajon
kiterjed-e az alapjogok speciális területére is. Az minden vitán
felül áll, hogy egy alapjogi szabály vagy gyakorlat bírhat közvetlen gazdasági következményekkel, elegendő, ha az Alkotmánybíróság jogállamiság klauzulából levezetett szociális tárgyú határozataira gondolunk. Természetesen nem az alapjogok kizárólagosan
költség-haszon elemzéssel történő vizsgálatát szorgalmazzák, mert
a haszon közgazdaságtani fogalmát értelmezhetetlennek tartják az
alapjogok vonatkozásában. Álláspontjuk szerint azonban egy alapjog terjedelmének meghatározásakor, az alapjog hatékony működéséhez szükséges szabályok megalkotásakor igenis legitim vizsgálati módszer lehet a gazdasági elemzés. A gazdasági, illetve
a viselkedési közgazdaságtani vizsgálatot azonban nem csak az
alapjogok vonatkozásában tartják gyümölcsözőnek, hanem szélesebb poltikiai folyamatok elemzésére is hasznosnak ítélik. Ennek
megfelelően tanulmányukban a 1989-90-es rendszerváltás, illetve
alkotmányozás folyamatát is e módszertan segítségével értelmezik.
Ez alapján jutnak arra a meglepő következtetésre, hogy a Nemzeti
Kerekasztal tárgyalóasztalainál ülő felek döntéseit a saját irracionális félelmeik (is) vezérelték. A szerzői triumvirátus az 1989-90-ben
átírt Alkotmányt „preferencia-semlegesnek” ítéli, míg az Alaptörvényt értéktelítettnek látja. A klasszikus közgazdaságtan nyelvezetét felhasználva állapítják meg, hogy az Alkotmány egy olyan
idealizált „homo oeconomicust” feltételezett, aki a racionális várakozások elve alapján (korlátozott) optimalitással a legeszményibb
vagy legjobb döntéseket hozza. Ezzel szemben az Alaptörvény
emberképe véleményük szerint inkább közelebb áll a valóságban
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is létező homo sapienshez, egyféle közösségi lényhez, kinek viselkedését legfeljebb a józan ész, de semmiképpen sem a vegytiszta
racionalitás jellemzi. Hogy alátámasszék ezt az általános kijelentést,
tanulmányuk végén áttekintik az Alaptörvény egyes lényeges szakaszait, melyek ezt, az emberképet illető, nagy jelentőségű elmozdulást tükrözik.
Összefoglalóan e kötet szerzői hisznek abban, hogy a viselkedési
közgazdaságtan módszertana meghaladja a neoklasszikus módszertant legalább három vonatkozásban. Egyrészt, hogy az ember
valós természetének pontosabb ismeretén alapszik, másrészt, hogy
az állami beavatkozást alapvetően attól teszi függővé, hogy a közjó
sérül-e, harmadrészt pedig annyiban, hogy a javak minél egyenletesebb elosztását tartják kívánatosnak. Mindezen túlmenően igyekeznek a jogi megoldásokat egy teljesebb ember- és világkép keretei
között értelmezni, hasonlóképpen ahhoz, ahogy azt a nagy elődök
a sztoikus filozófián iskolázott klasszikus római jogászok, vagy
a Szentírásból merítő Aquinói Szent Tamás tette. Ez a hozzáállás
mindenképp üdvözölendő, hiszen ma már minden józanul gondolkodó ember számára (újra) világossá vált, hogy az ember saját
magához és világhoz való viszonyának tekintetbe vétele az emberi
magatartásszabályok (így a jog) meghatározása során nem az
emberi szabadság sérelme, hanem kiterjedése irányába hat, amen�nyiben a megfoghatatlan örök emberi lényeg tiszteletben tartásával párosul.
*
Deli Gergely habilitált egyetemi docens. Jogi tanulmányait Budapesten és a University of Cambridge-en végezte. 2010-ben LL.M
fokozatot szerzett a New York University jogi karán, ahol témavezetői, illetve tanárai Liam B. Murphy, Oren Bar-Gill és Ronald
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Dworkin voltak. Jelenleg az Alkotmánybíróság tanácsadója. Fő
kutatási területei a jog gazdasági elemzése, az összehasonlító jog
módszertani kérdései és a római jog.
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A SSZON YNA K SZÜLNI
KÖTELESSÉG, L Á N YNA K SZÜLNI
DICSŐSÉG?
A DEMOGR ÁFIA JOGI
ÉS GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI

„Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpátmedencét, mert az ország mindig azé lesz, aki élettel,
gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret
a máshonnan jövő emberek töltik be. A demográfiai kérdés
az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem
tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny. ”
Böjte Csaba

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja Magyarországon a családtámogatási és szociális intézkedések és a népesedési, demográfiai
mutatók közötti összefüggéseket. A kutatás módszere a jog és közgazdasági összefüggéseken keresztül az eredő megállapítása. Kiinduló kérdésként merül fel, hogy a politikai és kormányzati célok
eléréséhez önmagukban elegendők-e a jogi és gazdasági ösztönzők,
szankciók bevezetése ahhoz, hogy javuljanak a népesedési, demográfiai számok, illetve milyen más eszközök, tényezők játszanak
meghatározó szerepet. Módszertani alapvetésként a döntéseket és
az azokat befolyásoló ösztönzőket, továbbá a költségeket elemezzük, majd a – megváltozott – hazai jogi és gazdasági környezetben
azt vizsgáljuk, hogy a társadalom, lakosság (mint individuális jogalkalmazó és háztartás) milyen válaszokat fogalmaz meg, milyen
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magatartást, reakciót tanúsít ezekkel kapcsolatban. A gyermekvállalásnak két alapvető aspektusa van: az egyik a költséghaszonelemzésen alapuló racionális döntés, a másik az érzelmeken és
értékeken alapuló – gazdaságilag – irracionális döntés. Az előbbi
a pozitív közgazdaságtanhoz áll közelebb, utóbbi inkább a normatív
és a viselkedés-közgazdaságtan területe. A behavorista irányzat
ugyanis elsősorban az ember emocionális tulajdonságaira fókuszál,
nem pusztán homo œconomicusként kezeli. A gyermekvállalásra
vonatkozó szülői döntésben is egyaránt megfogalmazódnak
a racionális és irracionális elemek. Figyelmet fordítanak a költségekre, kiadásokra, az anyagi helyzet, egzisztencia életszínvonalbeli
változásaira, ugyanakkor nem elhanyagolható számukra a gyermekekkel járó érzelmi gazdagodás, öröm, boldogság sem, amelyek
pénzben nem mérhetők. Mindkettő alakulásában az állam, kormányzat szerepvállalása jelentős. A központi költségvetést jelentős
mértékben megterheli a racionális, jogi és gazdasági ösztönzők
(állami transzferek, támogatások, gyermekjóléti intézkedések,
adókedvezmény, otthonteremtés, társadalombiztosítás, köznevelés)
finanszírozása. Az érzelmeket (irracionális döntéseket) befolyásoló
technikák azonban viszonylag olcsóbbak: kampányok, rendezvények, gyermekbarát deklarációk és gyermekbarát közhangulat
megteremtése, jó példák és gyakorlatok bemutatása. Az állam
számára ezért mindenképp fontos az érzelmi, viselkedési faktor
– mára irracionálisan túlárazott jellegének – figyelembe vétele
a (szak)politikai döntéshozatalban, mivel a demográfiai mutatók
azt a jelenséget támasztják alá, hogy a racionális, pozitív, gazdasági
ösztönzőket felülírja a társadalmi közvélekedés, közhangulat, az
egyének viszonyulása a gyermekvállaláshoz. Ezek a viselkedési
minták – aggregáltan – ugyanis egyértelműen befolyásolják
makroszinten a társadalmi eredményeket, jelesül teljes termékenységi ráta alakulása, az élve született gyermekek, az abortuszok,
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a házasságkötések száma, illetve a nők foglalkoztatottsága, és az
otthonteremtés vonatkozásában.

1. ELMÉLETI ALAPOZÁS

Az elméleti bevezetés három témakört tárgyal röviden a gyermekvállalással és a családalapítással kapcsolatban. Az egyik a gyermekvállalással kapcsolatos döntés: a szülők kívánnak-e gyermeket, és
ezt a döntésüket milyen jogi és/vagy gazdasági, illetve pozitív és/
vagy szankcionáló ösztönzők befolyásolhatják. A másik a gyermekvállalás és -nevelés költségoldala. Harmadikként pedig azt
vizsgálja, hogy a teljes fertilitási ráta (TFR) és a gazdasági teljesítmény, a bruttó hazai termék (GDP) statisztikailag hogyan alakult,
illetve milyen a korreláció a két mutató között.
A módszertani megközelítés a (neo)klasszikus, pozitív közgazdaságtanra és hard adatokra alapozva veszi figyelembe a behavorista
közgazdaságtani irányzatot, amely az egyének gazdasági viselkedésével foglalkozik, az egyéni döntések és cselekvések mozgatórugóit
kutatja. A viselkedési közgazdaságtan által feltárt szabályok sokszor különböznek a neoklasszikus közgazdaságtan által feltételezett viselkedési szabályoktól, ugyanis utóbbi racionális gazdasági
döntéshozókat feltételez, míg előbbi sokkal nagyobb figyelmet fordít az érzelmi, emocionális, pszichológiai elemekre. Ezek a viselkedési minták – aggregáltan – ugyanis egyértelműen befolyásolják makroszinten a társadalmi eredményeket. Fontos azonban azt
is kiemelni, hogy nem húzható éles határvonal a hagyományos és
a viselkedési elmélet közé, ugyanis a (gazdasági) döntéshozatalban
egyaránt jelentkeznek racionális és irracionális elemek. A viselkedési közgazdaságtan mindent megtart a hagyományos elméletből, sokszor a neoklasszikus predikciókat használja mérceként,
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a haszonmaximalizálás axiómája megmarad, a haszon értelmezése
változik.1 A behavorista irányzat tehát egyfajta reakció a neoklas�szikus közgazdaságtan emberképére, inkább kiegészíti és értelmezi
a klasszikus irányzatot azzal, hogy figyelembe veszi az irracionális
preferenciákat, a kognitív hibák létét, és azt is, hogy lényeges dolgokat lehet mondani ezek típusairól. A viselkedési kutatás azt feltételezi, hogy a gazdasági szereplők különböző viselkedési szabályokat
is követhetnek, amelyek közül a neoklasszikus csak az egyik lehetséges változat.2 A legfontosabb viselkedési jellemzők a viselkedési
közgazdaságtan szerint:3
– referenciapont-függő preferenciák és referenciapont-függő
kockázatviselés,
– döntési hibák bizonytalanság esetén, nem teljes informáltság,
információs túlterheltség,
– közösségi preferenciák, méltányosság elvárása,
– preferenciaváltozások, időfüggő preferenciák, az eltérő megfogalmazások befolyásoló hatása, a jövőbeli hasznok és költségek téves értékelése.

1.1 Döntés és ösztönzők
Alapvetésként abból kell kiindulni, hogy az emberek általában
racionálisak, a téma szempontjából tehát jogkövető megatartást
tanúsítanak és gazdasági érdekek vezérlik őket, fő motivációjuk
ezért jólétük–jóllétük (welfare – well-being), életszínvonaluk, és
1 Rabin, Matthew Joel: A Perspective on Psychology and Economics. In: European Economic Review, 2002. Vol. 46. No. 4–5.
2 Koltay Gábor – Vincze János: Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan
szemszögéből. In: Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. június.
3 Rabin, Matthew Joel: Psychology and Economics. In: Journal of Economic Literature,
1998. Vol. 36. No. 1.
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az ehhez szükséges jövedelmük maximalizálása. Természetesen
a mindennapi életben a szokás, a hagyomány, az erkölcsi, az
emocionális, a pszichológiai és más tényezők is jelentős mértékben
befolyásolják a választási lehetőségek kimenetelét. Ezt azért fontos
itt hangsúlyozni, mert a hagyományos jogi-gazdasági (law and
economics) megközelítés elsősorban az első két módszerre fókuszál, a viselkedés-gazdaság (ennek behaviorista irányzata) veszi
figyelembe a szubjektív elemeket. A gyermekvállalás és családalapítás kérdése az egyének számára is rendkívül összetett, a jogi és
gazdasági ösztönzőket az állam alkotja és/vagy befolyásolja azokat,
így az egyének számára még több lehetőség, mérlegelési szempont
jelentkezik. Tehát az állami beavatkozás vagy be-nem-avatkozás is
mindenképp torzít(hat)ja – akár kedvező, akár kedvezőtlen irányban – a demográfia alakulását, a teljes fertilitási rátát. A jogi irodalomban ezzel kapcsolatban jelent meg a társadalmi mérnökösködés
(sociale ingenieurs, social engineering) fogalma,4 a közgazdasági
iskolák között pedig mind a mai napig vitatott az állami beavatkozás. Jelenleg a két legnagyobb tábor: a (neo)keynesiánusok5 versus
neoklasszikusok és a szabad piac pártiak (chicagói iskola).6
A döntéshozatal, illetve a határhaszon maximalizálása és a határköltség minimalizálása során egyaránt jelentős szerepet játszanak
a különböző jogi és gazdasági ösztönzők, amelyek rendszerét aszerint lehet csoportosítani, hogy azok külső vagy belső indíttatásúak.
4 A „sociale ingenieurs” kifejezést először J.C. Van Marken használta 1894-ben. A témakör legnagyobb képviselői: Pound, Roscoe (Introduction to the Philosophy of Law. Yale
University Press, 1922., illetve Social Control through Law. Yale University Press, 1942.)
és Linus J. McManaman (Social Engineering : The Legal Philosophy of Roscoe
Pound. in St. John’s Law Review 33, 1958 December.).
5 John Maynard Keynes: The End of Laissez-Faire. 1926. és The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936
6 Friedrich August von Hayek: Individualism and Economic Order. 1948 és Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy. 1973–79.
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A jogrendszer külső szabályozói egyszerűek, könnyen megismerhetők, mert önmagában a nemzetközi egyezmények, az alkotmányok és jogszabályok is tartalmazzák azokat. A jogi megközelítés kiindulópontja, hogy a jogállam eszméjének megfelelően az
állam valamennyi intézkedése, cselekménye (aktusa) jogilag szabályozott, azaz jogszabályokon keresztül ismerhető meg, valósul meg. Ez érvényes a társadalom- és családpolitikára is, így esetünkben pedig arra fókuszálunk, hogy a kormányzati ösztönzők
miként befolyásolják a gyermekvállalást és családalapítást, illetve
az ehhez szükséges otthonteremtést, különösen azok költségeit.
Az ehhez kapcsolódó belső ösztönző pedig az önkéntes jogkövetés, amely a legtöbb esetben szinte automatikusan működik (olykor
a jog ismerete nélkül is).
Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a magánjognak is megvan a maga emberképe, hiszen bármely polgári jogi törvénykönyv
paragrafusait olvasva a jogkereső érdeklődő előbb-utóbb egy absztrakt jogalanyra talál, amely azért érdekes a téma szempontjából,
mert számos esetben a családhoz, a családi (gazdasági) közösséghez, háztartáshoz (οἶκος -ház háztartás, háznép, gazdaság) köthető.
Ilyen volt a római jogban a bonus et diligens paterfamilias, a jó
és gondos családapa képe, korábbi magánjogunkban a „jó gazda”,
a porosz ALR-ben a „Untertan”, a francia jogban a „bourgeois”,
illetőleg a „homme prudent et prévoyant” az előrelátó és okos férfi,
a spanyolban a „un buen padre de familia”, vagy éppen a common
law-ban a „reasonable man”.7 A téma szempontjából tehát az releváns, hogy az állam anyagilag hogyan képes támogatni – társadalmi
és családi, egyéni szinten – a családalapítást és gyermekvállalást,

7 Vö. Lábady Tamás: Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk. szabályaira. In: Polgári Jogi
Kodifikáció - PJK, 2000/2., 13–19. o.
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illetve az hogyan befolyásolja a háztartás és/vagy szülő(k) életszínvonalának, jólétének–jóllétének későbbi alakulását.
A gazdasági ösztönzők vizsgálata során figyelembe kell vennünk, hogy a közgazdaságtan alapelvei közé tartozik egy fontos
szempont: a személyes és gazdasági erőforrások szűkössége miatt
az ember döntési kényszerbe kerül,8 ezért minden döntésében
igyekszik a számára legnagyobb hasznosságot (határhasznot) elérni.9 A külső gazdasági ösztönzők jellemzően olyan makrogazdasági tényezőkkel függnek össze, mint a kormányzati beavatkozások és intézkedések, amelyek valamilyen irányban, de mindenképp
rendelkeznek torzító hatással: adók és más közterhek, támogatások,
kedvezmények, árszabályozások, szankciók. A belső közgazdasági
ösztönzők pedig az előbb említett alapelvvel állnak szoros összefüggésben: a racionális ember a magasabb életszínvonalra, jólétre–
jóllétre törekszik, ennek érdekében pedig mikroökonómiai szinten
mintegy határhaszon és határköltség elemzést végez, döntést hoz.
A téma szempontjából érdekesség, ezért mindkét megközelítés esetében utalunk arra, hogy a közgazdaság, az ökonómia az οἶκος
(ház, háztartás, gazdaság, gazdálkodás) és νόμος (törvény, szabály,)
szavak összetételéből származik, és eredetileg a háztartás és birtok, valamint a (város)állam gazdasági adminisztrációját jelentette.
A kormányzati jogi és gazdasági intézkedéseket úgy is lehet csoportosítani, hogy azok eszközrendszere pozitív, valóban ösztönző
jellegű, vagy inkább negatív, szankcionáló.
A pozitív ösztönzők közé sorolhatók a különböző családtámogatások, családi adókedvezmények, illetve a gyermekjóléti (köz)
8 Krugman, Paul – Wells, Robin: Economics. Worth Publishers, 2015. 6. o. és Samuelson Paul A. – Nordhaus, William D.: Economics. McGraw-Hill/Irwin, 2010. 3. o.
9 Gossen, Hermann Heinrich: Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und
der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln. Braunschweig, Friedrich Vieweg
und Sohn, 1854. 231. o.
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szolgáltatások, a munkajogi preferenciák. Ezek egy része pénzbeli, másik része nem pénzbeli segítség a szülők, családok számára. A családtámogatási kedvezmények szinte mindenhol javítanak a demográfiai mutatókon. Gauthier és Hatzius szerint a családi
pótlék 25%-kal való növelése a termékenység szintjét rövid távon
0,6%-kal, hosszú távon 4%-kal növelné,10 emellett a szükséges
finanszírozási bázis is mintegy húsz év alatt rekreálódik. Zhang
kanadai adatokat elemezve arra jutott, hogy a családi pótlék és
a családi adókedvezmények (adó- és adóalapcsökkentő) pozitívan
hatottak a termékenységre: a családi pótlék hatása világosabban
érvényesült, míg az adóalap-csökkentő családi adókedvezményé
volt a leghalványabb.11 A családi pótlék hatása talán azért érvényesül ilyen erőteljesen, mert ezt szinte minden gyermeket nevelő család kapja.12 Egy francia tanulmány matematikai modell keretében
vizsgálta a demográfiai mutatókat és a családpolitikai juttatásokat
számos európai ország esetében. Az eredmény itt is hasonló összefüggésre vezetett: számítása szerint az összes olyan pluszköltségnek
az állami kompenzálása, amit a gyermekek a szülők számára jelentenek, 0,5-tel növelheti meg egy adott országban a teljes termékenységi arányszámot. Ezeket a pénzügyi feltételeket egészítik ki a gyermekjóléti (köz)szolgáltatások: bölcsődei, óvodai ellátás, közoktatás
(az oda- és visszautazás megszervezése), napközi, közétkeztetés,
baby-sitter szolgálat stb., amelyek segítik a szülőket. Különösen jól
10 Gauthier, A. H. – Hatzius, J.: Family Benefits and Fertility: An econometric analysis.
Population Studies 1997, 51. o. és Gauthier, A. H. 2000 Public policies affecting fertility
and families in Europe: A survey of the 15 member states.
11 Zhang, J.- Quan, J. – Van Meerbergen, P.: The effect of tax-transfer policies on fertility in Canada, 1921-88. in: Journal of Human Resources 1994, 29. o.
12 Tárkányi Ákos: A fejlett európai országok családpolitikája és a demográfiai átmenet. PhD disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2002.
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bevált módszer lehet a munkahelyi óvoda intézménye. Ugyancsak
ide sorolhatók a munkajogi kedvezmények: várandós anyák kedvezményei, az anyát és apát is megillető szülési szabadság, munkaviszony-védelem, munkaidő kedvezmény családi szabadságkedvezmény stb. Erre vonatkozóan uniós előírásokkal is találkozunk.
A 92/85 EGK irányelv szerint a szülési szabadságnak tartalmaznia
kell legalább két hét kötelező szülési szabadságot, amelyet gyermekszülés előtt, illetve után a nemzeti jogszabályoknak, illetve
gyakorlatnak megfelelően kell kiadni.13 A 2010/18/EU irányelv szerint a szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.14 Az anyák védelme mellett a családapákra is érdemes lenne kiterjeszteni a munkaviszony
munkáltatói megszüntetésének szigorítását, mert kisgyermekek
esetében, ha a kereső szülő is elveszíti a havi rendszeres jövedelmét,
az az egész család megélhetését és egzisztenciáját is súlyosan veszélyeztetheti.
A negatív eszközök, szankciók egyik típusa a gyermektelenségi
adó, a másik pedig az abortusz-szabályok drasztikus szigorítása.
Történelmi érdekesség, hogy már az ókori Rómában is találkozhatunk gyermektelenséget, egyedülállóságot szankcionáló rendelkezéssel. Ez a köztársaság korának vége felé jelentkezett, amikor a társadalom felsőbb rétegeiben egyre gyakoribb lett a válás,
a család felbomlása, és a római házasságok száma egyre fogyott
a concubinatusban (ágyasság) élés és a szabados erkölcsök miatt.
13 A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke
1. bekezdésének értelmében).
14 A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME,
a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás
végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású
szöveg).
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Erre válaszként születtek Augusztus császár családjogi törvényei:
lex Iulia de maritandis ordinibus (Kr.e. 18) és lex Papia Poppæa
(Kr. u. 9). A vonatkozó szabályok elrendelték, hogy a római polgárok közül minden férfi életének 25. és 60. éve, minden nő pedig 20.
és 50. életéve között római házasságban köteles élni. Ha ezt nem
teszik (ún. cælibes), elveszítik a majdan rájuk szálló hagyatékot
(incapacitas: az örökség megszerzésére való képtelenség); ha pedig
gyermektelenek (orbi), csupán a hagyaték felét szerezhetik meg
(egymás javára végrendelkező házastársak esetén csak egy tizedét).
Kivételt tesz a törvény a háromgyerekes ingenua és a négygyermekes libertina anyákkal: nekik nincs újraházasodási kötelezettségük;
ez a ius trium / quattor liberorum. E jogszabályok azt is kimondták,
hogy az a concubinatus, amelyet valaki olyan nővel folytat, akivel
házasságban is élhetne, törvénybe ütköző. Ettől kezdve concubinatusban római polgár csak hozzá rangban nem illő nővel élhetett.
Ennek demográfiai következményei sajnos nem dokumentáltak.
Önmagukban a jogi és gazdasági ösztönzők nem elegendők,
ezért ezek mellett érdemes utalni más externáliákra is. Erre jó
példa, hogy még Európán belül sem lehet semmilyen egységet
kimutatni: Hollandia, Bulgária, Luxemburg és Portugália olyan
országok, amelyekre az egygyermekes családok a jellemzőek, márpedig ez a négy ország teljesen különböző családpolitikával, oktatási rendszerrel, egészségügyi ellátással, gazdasági mutatókkal rendelkezik.
A viselkedési közgazdaságtani módszerhez tartozik annak
hangsúlyozása is, hogy a gyermek és a gyermekvállalás megítélése az egyes kultúrkörökben jelentősen eltérő. A társadalmi közvélekedés egyértelműen befolyásolja a demográfia alakulását, olykor az állami jogi és gazdasági szerepvállalástól függetlenül. Egy
egyszerűsítéssel élve: a világ keleti felén a gyermeket erőforrásként,
örökségként tekintik, ebben látják mind családi, mind társadalmi
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szinten a fejlődés lehetőségét, az életszínvonal emelkedését, az időskori ellátás garanciáját. Nigériában (ahol legmagasabb a teljes fertilitási ráta: 6,9) és más közép-afrikai országban, továbbá Indiában,
Dél-Kelet Ázsiában például egyértelműen ennek a szemléletnek
köszönhető a demográfiai növekedés. Nyugaton, a több évtizedes
liberális és erősen individualista trendek (pl. pro choice mozgalom)
következményeként azonban, az elöregedő társadalom csak most
szembesül ennek a hiányosságaival és az előbbi értékrendnek a hiányával, ezért erre vonatkozóan pozitív ösztönzőket (támogatások,
adó- és más kedvezmények, gyermekjóléti szolgáltatások javítása)
és negatív szankciókat (szingli vagy gyermektelenségi adót) alkalmaznak. Az egygyerekes minta leginkább azért népszerű mind
a mai napig, mert a gyermekhez kapcsolódó – gazdasági terminológiákat alkalmazva – érzelmi haszon (szeretet, gondoskodás,
boldogság) realizálódik, viszont ehhez képest a második gyerek
már nem jelent ugyanakkora érzelmi egységet, emellett anyagilag és logisztikai szempontból duplázódnak a költségek (bár például a kinőtt ruhák egy részét a kisebbik testvér még tudja hordani, egyes fajlagos rezsi kiadások sem jelentkeznek többletként.).
További szempontok lehetnek az öröklésjogi kérdések, amelyek
eredményeként az egy gyermek jövője, életszínvonala hosszútávon
is inkább biztosított.
A számos tényező hatására azonban szélsőséges trendekkel is
lehet találkozni. A fejlett nyugati világban, például Manhattanban sok család azért vállal több – négy vagy több (akár 6) – gyermeket, mert hozzátartozik a társadalmi státusz-szimbólumokhoz. A nagyobb család ugyanis azt mutatja a kívülállóknak, hogy
magas jövedelemmel rendelkeznek a szülők, elegendő forrásuk
van a legmagasabb szintű gyermeknevelésre (külön oktatás, taníttatás, utazások, öltözködés stb.), továbbá biztosítani tudják többszörösen is saját életszínvonalukat számukra: mindegyiknek luxus
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lakás, nyaraló, személyautó, yacht.15 Pár éve fel is figyeltek arra,
hogy az amerikai háztartások felső 2 százalékában jelentősen megnőtt a 3 vagy 4 gyereket vállalók aránya. Ma pedig az Upper East
Side lakói körében a hat gyerek nem azt jelenti, hogy a szülők vallásosak, hanem egyszerűen csak azt, hogy gazdagok.16 Franciaországban a támogatási rendszer például egyértelműen három, de
minimum két gyerekre inspirál, éppen ezért a középosztálybelieknél gyakori a háromgyerekes családmodell annak ellenére, hogy
a nők jelentős része három vagy hat hónappal a szülés után visszamegy dolgozni. Vagyis a két-hároméves, államilag dotált gyereknevelés lehetősége sem tud önállóan ösztönző eszköz lenni a gyerekvállalásra. További kirívó eset a kínai egy-gyermek politika, amely
hatására megváltozott a korábbi természetes demográfiai egyensúly. Az országban 1979-ben vezették be az egykepolitika modelljét,
hogy könnyebben szabályozhassák a népességszámot, az élelmiszerhiányt és az egészségügyi problémákat. Ennek köszönhetően
a termékenységi ráta mindössze 1,18. A fiúgyermek preferálása
miatt minden megszületett 100 lányra 117,7 fiú jut, a társadalom 10
százaléka pedig már betöltötte a 65. életévét.17 Változások nélkül
a WHO mérései alapján 2050-re a kínai társadalom 35 százaléka 60
éven felüli lenne.18 A legelső születésszabályozást enyhítő intézkedést 2013-ban fogadták el, melynek értelmében annál a párnál, ahol
az egyik szülő egyke, ott engedélyezve van második gyermek vállalása. Az öregedő népesség, a nemek közti eloszlás aránytalansága,
az elavult családmodell és a csökkenő munkavállalás miatt a Kínai
15 Julie Zeveloff: The ultimate status symbol for millionaire moms on New York’s Upper
East Side is not what you’d expect. In: Business Insider 2015. május 25. és Sara Stewart:
Meet NYC’s supersized families. in New York Post 2011. március 3.
16 A gyerek az új státuszszimbólum a gazdagok között. HVG online. 2015. december 28.
17 Statistics about the Population Growth in China, 2001–2011, World Bank, July 2012.
18 Xénia Melo & Pascal Rocha da Silva: Projection de la population chinoise 2000-2050.
WHO 2007.
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Kínai demográfia az 1982-es és 2010-es népszámlálás adatai alapján
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Forrás: Population of China by age and sex (demographic pyramid) as of July, 1, 1982 (3rd
national census count), Chinese population by age and sex (demographic pyramid) as of
November 1, 2010 (6th national census count)
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Kommunista Párt 18. kongresszusa 2015-ben úgy határozott, hogy
szakít több mint 30 éve tartó egy-gyerek családpolitikájával, és az
új szabályozás értelmében engedélyezik, hogy a párok feltétel nélkül vállalhassanak második gyermeket. Tanulságos a korfák megfigyelése. (A visszafogott népességszaporulat a világ ranghelyben is
érezteti hatását, néhány év múlva India átveszi Kínától a legnépesebb ország jelzőjét.)
A szélsőségekre hazánkban is találhatunk példát, a gazdaságilag
elmaradottabb térségekben, egyes társadalmi csoportokban a szülők azzal a kérdéssel fordulnak a jegyzőhöz, vagy a Magyar Államkincstár munkatársaihoz, hogy a szociális gyermekjóléti támogatásokból származó, számukra elegendő és megfelelő rendszeres havi
jövedelem érdekében (két- háromszázezer forint) hány gyermeket
vállaljanak.

1.2 Költségek
Az előbbiekből kiindulva a családalapítás tervezése során is előkerülnek gazdasági megfontolások: egyfelől ennek a költségnek
a csökkentése, másfelől az ebből elérhető hasznosság maximalizálása. Az egyedülállók és a szülők is a döntéshozatal során ezért
azzal kalkulálnak, hogy jelenlegi életmódjuk, életszínvonaluk, életminőségük hogyan alakul a (további) gyermekvállalást követően.
Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak kézkiadásokra szabad fókuszálni, az előbbiekben csak utalás szintjén említett gyermekjóléti
szolgáltatások is ösztönzők lehetnek: munkahelyi óvoda, általános
iskolai képzés, részmunkaidős állások stb. A családi otthonteremtés lehetősége is fontos, mert egyben egzisztenciális kérdés is.
Napjainkban tehát mindinkább előtérbe kerül a gyermeknevelés gazdasági kihatása, konkrétan: mibe kerül egy gyerek? Szülőnek
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lenni megfizethetetlen, a gyermeknevelés ugyanakkor drága mulatság: az Egyesült Államokban egy gyermek felnevelése forintban számolva ma mintegy 55 millió forintba kerül.19 Az amerikai
Mezőgazdasági Minisztérium (United States Department of Agriculture) ezzel kapcsolatban konkrét számításokat is végzett:20 míg
1960-ban egy gyermek „költségei” 191 ezer dollárra rúgtak, addig
2011-ben ez a summa már 235 ezer dollár volt.21 A számítás során
inflációval korrigáltak, azaz 2011-es árszínvonalon számoltak.
Egy gyermekre jutó átlagos kiadások
Lakhatás

Élelmiszer

Közlekedés

Ruházat Egészség Oktatás

Egyéb

Összesen

Kétszülős háztartás
Adózás előtti jövedelem: kevesebb mint $ 59 410 (Átlag = $38 000)
53 820

31 050

24 630

11 130

14 070

23 640

10 740

169 080

19 230

234 900

35 400

389 670

Adózás előtti jövedelem: $ 59 410 - $102 870 (Átlag = $79 940)
70 560

37 620

33 900

13 500

18 990

41 100

Adózás előtti jövedelem: több mint $ 102 870 (Átlag = $180 040)
127 800

47 640

49 500

19 080

21 810

88 440

Egyedülálló szülő
Adózás előtti jövedelem: kevesebb mint $ 40 410 (Átlag = $18 350)
51 120

33 090

17 850

7 080

12 840

22 980

12 450

157 410

33 000

333 420

Adózás előtti jövedelem: $ 59 410 vagy több (Átlag = $107 820)
105 840

48 390

40 140

10 830

22 410

72 810

Forrás: The cost of raising children. United States Department of Agriculture, 2011.

19 Drága mulatság a gyermeknevelés. Pénzügyi Szemle online 2012. június 22.
20 Suzy Khimm: The cost of raising kids, in two charts. The Washington Post 2012. június 18.
21 Mennyibe kerül felnevelni egy gyereket? Pénzügyi Szemle online 2012. június 24.
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A babycenter.com honlapján külön költségkalkulátor is talál
ható,22 ahol a városi/vidéki lakhatás, szülők számát, a háztartás
éves jövedelemét, a gyermek életkorát és a köz- vagy magánoktatás
lehetőségét megadva regionálisan kiszámolható a gyermeknevelés
költsége. Itt az értékek már jelentősen eltérnek, és szélsőséges szcenáriókat elemezve a keleti parton például elérheti az 570 ezer dollárt, amelyből 120 ezer a magániskola, valamint a nyugati parton
250 ezer dollár köznevelési intézménnyel.
A gyermeknevelés átlagos költsége
Cost of Raising a Child Calculator

Cost of Raising a Child Calculator

Total cost: $575,266

Total cost: $252,972

Expenses from birth until age 18, including $120,376 private college

Expenses from birth until age 18, including $88,812 for public collage

This year you’ll spend: $23,870

This year you’ll spend: $8,090
Housing
$2,940

Housing
$8,760

Food
$2,040
Food
$1,450

Transportation
$2,570

Misc.
$520

Misc.
$1,840
Transportation
$700

Clothing
$1,190
Healthcare
$950

Clothing
$420

Your child’s age:

0-2

Childcare &
Education
$1,510

Healthcare
$550

Childcare &
Education
$6,520
Your child’s age:

3-5

6-8

9-11

12-14

15-17

0-2

3-5

6-8

Forrás: http://www.babycenter.com/cost-of-raising-child-calculator

22 http://www.babycenter.com/cost-of-raising-child-calculator
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Ezzel kapcsolatban arra is érdemes utalni, hogy bár a költségek
megemelkedtek, de a jövedelemhez képest nem a kiadások mértéke
változott, hanem inkább azok összetétele.
Gyermeknevelés költségének és szerkezetének változása
1960

2011

Miscellaneous
12%

Miscellaneous
8%

Child care &
education
2%

Housing
31%

Health care
4%

Housing
30%

Child care &
education
18%

Clothing
11%

Health care
8%

Clothing
6%

Transportation
16%

Food
16%
Food
24%

Transportation
14%

Total = $191,723 (in 2011 dollars)

Total = $234,900

Forrás: Suzy Khimm: The cost of raising kids, in two charts. The Washington Post 2012.
június 18.

A költségek között szerepel étel, ital, ruha, szállás, oktatás, orvos,
bébiszitter, utazás, és minden egyéb tétel, kivéve a felsőoktatás
költségeit. A költségtételek közül – talán nem meglepő módon –
az oktatás és egészségügyre szánt összeg ugrott meg leginkább,
ezek a tételek 1960-ban a teljes büdzsé mindössze 6 százalékát vitték el, míg 2011-ben már 24 százalékot. Ezzel szemben az étel/ital
tétel az 1960-ban mért 24-ről 16 százalékra, míg a ruházkodásra
szánt pénzek aránya 11 százalékról 6 százalékra süllyedt. Közgazdászok hangsúlyozzák, hogy a kereskedelmi forgalomban beszerezhető tételek költségei arányaiban csökkentek, konkrétabban, amit
olcsó exportból meg lehet venni – ruha, pelenka, bébiétel – annak
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az ára csökkent, amiért helyben kell fizetni – orvos, tanár, bébiszitter – az drágább lett. Ez a tendencia az Egyesült Államokban vélhetően folytatódni fog az elkövetkező években is, azaz a következő
évtizedekben az amerikai szülők minden bizonnyal pénzük egyre
nagyobb hányadát fogják bölcsődékben, orvosoknál, óvónőknél,
tanároknál hagyni.

1.3 TFR és GDP
A demográfiai elemzések alapja a teljes termékenységi arányszám,
vagy teljes fertilitási ráta (Total Fertility Rate, TFR) a szülőképes
korú (15–49) nőkre számított hipotetikus gyermekszám, amelyet
egy nő szülne élete folyamán, ha az adott évi gyakoriság egész
élete folyamán állandósulna. Egyszerűbben: a szülőképes korú női
népességre jutó születések átlaga.23 Elsőként a föld népességének
változását, a termékenységi rátát érdemes elemezni, majd összekapcsolni a gazdasági teljesítménnyel.
Thomas Malthus 1798-ban a Tanulmány a népesedés törvényéről című művében azt jósolta, hogy az élelmiszertermelés képtelen lesz lépést tartani a népességnövekedés ütemével, ami halált
és nyomorúságot hoz az emberek számára. Később 1968-ban Paul
R. Ehrlich a Népességbomba című könyvében hasonlót állított: az
1970–80-as években több százmillió ember szenved majd éhínségtől. Mindketten a túlnépesedés veszélyét látták. A Föld népességszáma valóban 1950 és 2000 között rohamos növekedésnek indult,
a további egy milliárd emberhez szükséges évek száma kevesebb
mint a tizedére csökkent. A malthusi előrevetítés ugyan nem vált
be, de a 7 milliárdot meghaladó népesség eltartásához a jelenlegi
23 Kovács Zoltán: Népesség- és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2002. 91. o.
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pazarló életformát figyelembe véve, a bolygó kicsi. Többen kongatják a vészharangot a fölmelegedéstől kezdve az ivóvíz ellátásig
– valamennyiben nagyon sok az igazság, és bizonyos, hogy valamit
tenni kell. A teljes fertilitási ráta azonban mérséklődött, így a túlnépesedés továbbra is probléma, azonban üteme lelassult. A népességnövekedés lassításának adminisztratív és spontán változatait
már a korábbi évtizedek is hozták, elég csupán a kínai egykézésre
és Európa népességnövekedésére utalnunk. Mindkettő problémás:
előbbi a demokráciát tiporja, a társadalom több évezredes alapsejtjét, a családot veszi semmibe, utóbbi a maga hedonista-jóléti szemléletével az adott generációnak ugyan kedvez, de nem oldja meg
a következő évtizedek gondjait a munkaerőtől kezdve a társadalombiztosításig.
A Föld népességszámának növekedése 1650-2025

Forrás: Patkós Csaba: A globális népesedés humánökológiája. Educatio Kht. 2011.
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Az ábra jól mutatja a második világháború után bekövetkezett
nagy népességrobbanást. Különösen Ázsia és Afrika lakossága nőtt
látványosan, illetve az extrapolálás szerint nagy valószínűséggel
a továbbiakban is ez lesz a tendencia. A sokgyerekes családmodell
évezredes hagyománya változatlan, de a csecsemőhalandóság vis�szaszorulása és a korszerűbb járványmegelőzésnek köszönhetően
lényegesen megnőtt az életben maradottak száma, illetve kitolódott
a várható élettartam. Ugyanakkor ez nem járt együtt az élelmiszertermelés növekedésével és a lakhatási viszonyok javulásával. A 21.
század kezdetének nagy migránsáramlata döntően ennek köszönhető.
Teljes fertilitási ráta 1950–2020

Forrás: UNdata: Total fertility rate (children per woman). 2012.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete adatai szerint az elmúlt közel fél
évszázadban a teljes fertilitási ráta közel a felére csökkent a világon:
4,95-ről 2,36-ra. Az előrejelzés (lineáris trend) szerint is a mérséklődés tovább folytatódik, ugyanakkor mivel az érték 2,1 feletti,
további népességnövekedésre lehet számítani. Az átlag önmagában
is beszédes, de az összetétel még érdekesebb, árnyaltabb képet
rajzol, ugyanis jelentős eltérések figyelhetők meg világszerte.
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Forrás: CIA World Factbook of 2015. Central Intelligence Agency, 2015
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Teljes fertilitási ráta az egyes országokban
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A térkép szerint a világ fejlett országaiban a termékenységi
arányszám 2 alatti, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Kelet-DélAmerikában és Dél-Ázsiában 2 feletti, a legszebb eredmények
Közép- és Dél-Afrikában találhatók. A legjobban teljesítő országok
Niger (6,89), Mali (6,16), Burundi (6,14), Szomália (6,08) és Uganda
(5,97), tehát a további népesedés színtere a szubszaharai övezet,
ahol a TFR 4 feletti. Az adatok alapján a legalacsonyabb fertilitási
ráta Honkongban (0,91) és Szingapúrban (0,8) figyelhető meg,
egyébként regionális szinten a TFR 0,41 Xiangyang kerület Jiamusi
városban (Heilongjiang, Kína), a nyugati világban a legrosszabb
értéket Kelet-Németországban mérték 1994-ben (0,80).24
A világ egyik széles körben elfogadott gazdasági mutatója
a bruttó hazai termék (Gross Domestic Product, GDP), amely
egy országban adott évben előállított, végső (hazai vagy külföldi)
fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke, vagy
másképpen megfogalmazva: ez egyenlő az országban adott évben
realizált bruttó hazai jövedelemmel.
A Teljes fertilitási ráta és Bruttó Hazai Termék című ábra jól
mutatja a fertilitási ráta és a GDP összefüggését. Előbbi azokban
az országokban a legmagasabb, ahol az életszínvonal a legalacsonyabb, ugyanakkor nagyon magas életszínvonalnál újra emelkedik.
A Föld gazdaságilag legfejlettebb, civilizált térségeiben (Európa,
Észak-Amerika, Kelet-Ázsia) a termékenységi ráta évtizedek óta
a reprodukciós szint alatt van, főként a nagyobb fokú jólétre való
törekvés és az individualista (és liberális) gondolkodás folytán.
A halálozási ráta alacsonyabb, a születésszabályozás könnyebben
elérhető, a gyermekek taníttatása, ruháztatása, ellátása pedig olykor jelentős összegeket emészt fel. Felsőfokú tanulmányaik miatt
a fiatalok gyakran később házasodnak meg, és kevesebb idejük
24 CIA World Factbook of 2015. Central Intelligence Agency, 2015.
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Forrás: CIA World Factbook of 2015. Central Intelligence Agency, 2015 és https://ourworldindata.org/fertility/

Teljes fertilitási ráta és Bruttó Hazai Termék
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marad a gyerekszülésre és -nevelésre. A fejlődő országokban azonban nem nélkülözhetik a gyerekek segítségét a földeken, valamint
hogy ellássák szüleiket idősebb korukban, és gondoskodjanak
róluk. Ezekben az országokban a termékenységi ráta a fogamzásgátló eszközök hiánya miatt is magasabb.

2. MAGYARORSZÁG

2.1 Rövid történeti háttér
Magyarországon, Európa legtöbb államához hasonlóan a népesedés jelenlegi problémájának gyökerei egy évszázadra nyúlnak
vissza. A szekularizáció megjelenése, a polgári házasság intézményének kialakulása a több évszázados klasszikus családmodellre
erős csapást mért. Bár a törvény a Wekerle-kormány alatt született
meg (1895), igazán a XX. században fejtette ki hatását. A Magyarországon döntő befolyással bíró katolikus egyház felfogása szerint
a házasság szentség, s bontása csak rendkívüli esetben, pápai jóváhagyással lehetséges. Ezért a korábbi évszázadokban marginális
volt a válások száma, a család együtt volt, a pater familias tekintélye
megkérdőjelezhetetlennek bizonyult, s jellemzően sok gyerek születetett, amit nem kis mértékben az is befolyásolt, hogy a gyerekek
nem kis hányada csecsemőkorban vagy fiatalon meghalt.
A lazuló családi kapcsolatok és a gazdasági helyzet romlása
együttesen azt eredményezte, hogy a két világháború között lényegesen lecsökkent az egy családra jutó gyerekszám, különösen városokban. Néhány kistelepülésen beindul az egykézés, erre először
az ormánsági példák alapján a falukutatók hívták fel a figyelmet,
a népies írók szinte mindegyike foglalkozott a kérdéssel, elsőként
62

Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség?

Kodolányi és Fülep Lajos, majd Németh László, Illyés, Móricz,
Szabó Dezső és a többiek.
A második világháború utáni gazdasági helyzet semmivel se
volt jobb a Trianon utáninál. Új volt viszont a kommunista vezetés hozzáállása a demográfiai kérdéshez. Az erőltetett gyerekszaporulat alapvetően – Ratkó Anna egészségügyi minisztersége alatt
– két intézkedéshez kötődik: bevezették 1953-ban a gyermektelenségi adót, illetve megjelent az abortusztilalom, rögzítették az anyák,
terhes nők és gyermekek védelmét: szülés előtt 12 hét fizetett szabadságot és a szülés után hat hónap szoptatási időt biztosítottak.
Az 1004/1953. (II. 8.) M. T. számú határozat az anya- és gyermekvédelem „továbbfejlesztéséről” szólt, amelyben megtiltották a terhesség művi megszakítását. A törvényhez kapcsolódó propagandajelszó szerint: „Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni
dicsőség!” Az 1004/1953. (II. 8.) M. T. határozat V. része a gyermektelenek adójáról szóló 8/1953. (II. 8.) M. T. rendelet. 1953. március 1-jétől kezdve a 20 és 50 év közötti férfiaknak, valamint a 20
és 45 év közötti nőknek keresetük, jövedelmük 4%-ának megfelelő
adót (háztartási alkalmazottaknál havi 15 forint) kellett fizetniük,
ha nem volt élő (akár vérszerinti, akár örökbefogadott vagy nevelt)
gyermekük. Azok a szülők mentesültek az adófizetés alól, akiknek
gyermeke 20. életévének betöltése után halt meg, valamint a Néphadsereg és az Államvédelmi Hatóság zsoldilletményt élvező tagjai és azok feleségei, a 100%-os, a 75%-os hadirokkantak és háborús
polgári rokkantak, továbbá a 20–24 éves férfiak és nők mindaddig,
amíg iskolai (egyetemi stb.) tanulmányokat folytattak. A pronatalista politikai intézkedések hatására megnőtt a születésszám.
Az élveszületések száma 1954-ben, az előző évhez képest
20,2%-kal nőtt, a következő években azonban a hasonló mutató
rendre -5,8%, -8,4% és -13,3% volt. Vagyis a születések növekedésében megjelenő közvetlen hatás igencsak rövid ideig tartott.
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A terhesség-megszakítás tilalmát 1956 júniusában oldották fel,
a gyermektelenek adójának megszüntetéséről az 1956-os forradalom után hozott 14/1956. (XII. 24.) Korm. rendelet határozott.
Az élveszületések száma 1957-ben már 10%-kal az 1953-as szint
alá süllyedt. Bizonyára szerepet játszott ebben az abortusztilalom
előző évi eltörlése, de valamilyen mértékben az ország helyzetének
általános bizonytalanságai, majd az 1956-os emigráció hatásai is.
Ennek az egyszeri kényszeres családpolitikának a ma érezhető
következménye, hogy a Ratkó-gyerekek (az 1954-55-ben születettek) a magyar demográfiai korfában jelenleg is a szembetűnő kitüremkedést jelentenek, tömeges nyugdíjba menésükkel új költségvetési, szociális és egyéb kihívásokat jelentenek már napjainkban is,
de még inkább fognak a következő évtizedben. Tehát ez egyszeri,
nagyarányú szaporulat, gyermekszületés nem tekinthető fenntarthatónak.
A TFR Magyarországon 1950 és 2010 között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (2016). Fekete vonallal a fennmaradáshoz szükséges
2,1-es szint.
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A fenti termékenységi ráta adatai alapján viszont 1960-ban vis�szaesett a születések száma, de az új gazdasági mechanizmustól,
1968-tól kezdődően ismét megemelkedett az egy nőre jutó élve születések száma. Magyarországon a 20. századi három jelentős családés népesedéspolitikai intézkedés – a gyes 1967-es és a gyed 1985-ös
bevezetése, továbbá az 1974-es népesedéspolitikai csomag – növelte
a termékenységet. A Kádár-korszak második fele, a „gulyáskommunizmus” gyermekvállalást segítő politikája (lakáshoz jutás, gyes,
gyed stb.) is közrejátszott abban, hogy a népességszám növekedése
dinamikus és tartós volt, ennek következtében a korszak végére
(1990-es népszámlálás) Magyarország lakossága már elérte a 10,4
millió főt. Emiatt hazánkban a rendszerváltozás utáni években
jóval lassabb volt a termékenység csökkenése, mint Kelet-Európában. Tehát a családpolitika olyan eszközei, mint például a családi
pótlék, a gyermekgondozási támogatások és a gyermekgondozási
Az élveszületések száma és a teljes termékenységi
arányszám Magyarországon 1949-2011 között

Forrás: KSH Demográfiai évkönyvek, 1990-2011; KSH Népmozgalmi adatok
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intézmények rendszere átmenetileg képesek növelni a termékenységet. Nálunk 1990 és 1995 között a termékenység 15, a kelet-európai országokban 25-40%-kal esett vissza; 1995 és 1999 között viszont
a 18%-os magyarországi visszaesés haladta meg a többi ország
5-15%-os értékét.
Az ábra jól szemlélteti az egyes intézkedések hatását. Ezek közül
is igazán kettő a figyelemre méltó: a Ratkó Anna-féle abortusztilalom és az 1973-as népesedéspolitikai csomag. A többiek hatása
kevéssé egyértelmű: kétségtelen, hogy lassította a népességfogyást,
de nem eredményezett pozitív tendenciát. Jelezni szükséges, hogy
számos vonatkozásban a magyar gondoskodás egyedülálló: ilyen
mindenekelőtt az anya otthonmaradási ideje a kisgyerekkel vagy
az anyatejhez jutás.
A Ratkó-korszakhoz visszafordulva, ki kell emelni a terhességmegszakítás kérdését. A KSH adatait megvizsgálva, 1950 és 1955
között mindössze 59 605 abortuszt hajtottak végre. (Természetesen
az illegális magzatelhajtásokról nincsenek adatok.) 1956-ban, amikor júniustól ismét legálissá vált, ez a szám már 82 000. Tehát félév
alatt annyi magzatot pusztítottak el legálisan, mint az előző 5-6
évben együttvéve. A későbbi számok is egészen megdöbbentőek,
ugyanis ezt követően minden évben 100 és 200 ezer körüli számokkal találkozhatunk. 1969-ben 206 817 terhességmegszakítást végeztek Magyarországon, 1964-ben pedig száz élveszületésre 139 abortusz jutott. Ha összeadjuk a számokat, akkor 1949 és 1989 között
közel 4,5 millió (4 481 172) magyar gyermek nem született meg.
Mind a görbe, mind a grafikon oszlopai alapján a terhességmegszakítások csúcsa az 1950-es évek végétől az 1970-es évek elejéig
tartott. Előbbi hirtelen megugrását az abortusztilalom megszűnte
eredményezte, s azt, hogy ilyen sokáig tartott, ez az akkor már
létező korszerű fogamzásgátló eszközök szinte teljes hiányának
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Terhességmegszakítások összesen és száz élveszületésre vonatkozóan

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (2016)

volt köszönhető. (Sokáig csak egyféle szert, az Infecundint lehetett
kapni, vényre történő felíratása meglehetősen körülményes volt.)

2.2 Jelenlegi jogi és gazdasági környezet
A jogállamiságnak megfelelően az állam viszonyulását a gyermekekhez és családokhoz a jog keretezi. A hazai jogi környezet alapjait
az Alaptörvény szabja meg. A Nemzeti hitvallás a szöveg elején rögzíti, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet,
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. A B)
cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus
jogállam, továbbá az R) cikk (2) bekezdése értelmében az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek, tehát mindenkinek
be kell tartania azokat. A családok helyzetét az alaptörvény több
része keretezi: Az L) cikkben szerepel, hogy a családot a nemzet
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fennmaradásának alapja, a család családi kapcsolat alapja a házasság (férfi és nő közötti, önkéntes életközösség), illetve a szülőgyermek viszony. Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
A családok védelmét pedig külön sarkalatos törvény szabályozza:
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről. A XV. és XVI. cikkben családvédelem, és családi jogállás egyes elemei szerepelnek.
Így a XV. cikk (5) bekezdésében jelenik meg, hogy Magyarország
külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket,
az időseket és a fogyatékkal élőket. Ezt a gondolatmenetet folytatja
a XVI. cikk (1) bekezdése, ahol a gyermeke jogai között szerepel:
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődés, szükséges védelem
és gondoskodás, majd a későbbiekben a nagykorú gyermekek
kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. A szülői jogok közé
tartozik a gyermeküknek adandó nevelés megválasztása, a kötelességek pedig a következők: kiskorú gyermekükről gondoskodni,
taníttatni. A közteherviseléssel kapcsolatban érvényesülő szociális
szempontok alapján a XXX. cikk (2) bekezdése szerint a közös
szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket
nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. Ezek a jogi alapok tulajdonképpen az állam
gazdasági, elsősorban a költségvetésen keresztül történő, pénzügyi
feladatait is meghatározzák: állami transzferek és támogatások;
társadalombiztosítási ellátások; köznevelés, gyermekvédelem és
más közszolgáltatások finanszírozása.
A hatályos jog vonatkozó valamennyi rendelkezésének ismertetése és elemzése meghaladná a tanulmány terjedelmét, ezért
csak a legfontosabbakat ismertetjük, a következő témakörök mentén: családok védelme és támogatása, szociális igazgatás és szociális ellátások, közteherviselés, munkajog és otthonteremtés.
A rendszer tehát nehezen átlátható, mert a szabályozás többszintű
és szerteágazó, sok esetben egy-egy nagyobb jogszabály különös
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rendelkezéseiként szerepelnek (lex specialis derogat lege generali),
a számos jogszabály pedig – tárgyi hatályától függően – eltérően
közelíti meg a családokat és a gyermekvállalást. Emellett a közbeszéd is pontalan, mert például változatlanul a „gyes” fogalmát használják annak kifejezésére, ha valaki gyermeket szül, és emiatt abbahagyja a munkáját, holott ma a „gyes” egészen mást jelent, mint
annak – több évtizeddel ezelőtti – bevezetésekor.
A 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (a továbbiakban Csvt.) bontja ki – még szintén keretjelleggel, de már több
konkrétummal – az Alaptörvény fenti rendelkezéseit. A részleteket további jogszabályok tartalmazzák. Ezek a gyermekkel és családokkal kapcsolatos kedvezményes rendelkezések pozitív diszkriminatív szabályoknak minősülnek. A törvény jelentőségét mutatja,
hogy az L) cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül, így
annak elfogadásához és módosításához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A Csvt. szerint
a család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása, a társadalom alapegysége és a nemzet fennmaradásának biztosítéka, amely
akkor tölti be szerepét, ha az anya és az apa tartós és szilárd kapcsolata a gyermekek iránti felelősségben teljesedik ki. A preambulum is utal arra, hogy az állam segíti a munkavállalás és a családi
élet összeegyeztetését, illetve a családok védelme és a családok jólétének erősítése többek között az állam feladata is. A célok között
szerepel a nemzet fennmaradását biztosító népesedési folyamatok ösztönzése, a szociális rászorultság alapján működtetett ellátórendszer, nemzetgazdasági és költségvetési kérdések, magzati
élet védelme, örökbefogadás, ifjúság-, család- és oktatáspolitika,
munkavédelem, közigaztás-fejlesztés ,-korszerűsítés ,-egyszerűsítés. Még szintén itt érdemes említeni, hogy a Csvt. 25. § (1) bekezdése említi, hogy a generációk közötti együttműködés ösztönzése
érdekében az állam törekszik arra, hogy a család tagjainak egymás
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iránti felelősségvállalása erősödjön, és ez a felelősségvállalás elismerést nyerjen. Ezt követi, hogy a gyermeket nevelő szülő a nyugdíjrendszer fenntartásához a gyermek(ek) felnevelésével hozzájárul.
A gyermekvállalásból adódó nyugdíjhátrányokat az állam külön
törvény szerint ellentételezi, ezek a rendelkezések azonban egyelőre hiányoznak a jogrendszerből.
A család és a családi jogállás jogi értelemben, így a Csvt. felfogásában is jogviszony, amelynek tartalmába főbb kötelezettségek
és jogok is tartoznak. A családban az anya és az apa a szülői felelősség alapján azonos kötelezettségekkel és jogokkal bír. A szülő
köteles és jogosult arra, hogy kiskorú gyermekét családban gondozza, felelősen nevelje, és a gyermeke testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket, valamint az oktatásához és
az egészségügyi ellátásához való hozzájutását biztosítsa. A kiskorú
gyermekekkel kapcsolatban, mivel cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképesek, további kötelezettségeket is megállapít a normaszöveg. Ennek tükörképeként a családban élő gyermek
kötelezettségei közé tartozik, hogy hogy – korának és fejlettségének megfelelően – tartózkodjék az egészségét károsító életmódtól, valamint gondozása és nevelése érdekében szülőjével együttműködjön, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi
kötelezettségének. A kiskorú gyermeknek joga van a testi, szellemi,
lelki és erkölcsi fejlődéshez, egészséges felnevelkedéshez és a jólétét
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. A családi jogállás keletkezésére, módosulására és megszűnésére, családjogi jogviszonyokra vonatkozó rendelkezések a 2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyv Negyedik könyvében találhatók, ezeket itt
nem tárgyaljuk.
Az elmúlt években a közigazgatásban is történtek olyan változások, amelyek egyszerűsítették, könnyebben elérhetővé tették az
alanyi jogon igényelhető családtámogatási ellátások ügyintézését.
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Ezek közé tartozik, hogy a lakóhelyhez közelebbi ügyintézés érdekében 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár helyett a kormányablakoknál, valamint a települési ügysegédek segítségével is
kérelmezhetik a szülők a családi ellátásokat, így jelentősen kön�nyebbé válik az igénylés folyamata. 2015-től tovább csökkent az
ügyintézési határidő: 21 napról, az általános 15 napra, ami legfeljebb 15 nappal hosszabbítható. Ehhez kapcsolódik az elektronikus
ügyintézés lehetősége, az internetről online letölthető igénylőlapok, nyomtatványok, az alanyi jogon igényelhető családi ellátások
online ügyintézése. További változás, hogy a másodfokú hatósági
ügyek a Magyar Államkincstár központtól az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz kerültek át, amely 2017 januárjától
Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatalként
működik majd tovább.
Az állam szerepe mellett természetesen a települési önkormányzatok, az egyházak, társadalmi és érdekképviseleti szervezetek
(alapítványok és egyesületek), önkéntesek tevékenysége is meghatározó, azonban ezek az ellátások, szolgáltatások, szolgálatok rendkívül szerteágazóak, a gyermekétkeztetéstől a nagycsaládosokon át,
a gyermekegészségügyig valamennyi területen megtalálhatóak, így
részletes elemzésüktől e tanulmányban eltekintek.
2.2.1 Életszínvonal
A rendszerváltozás nem hozta meg a remélt felzárkózást, a magyar
életszínvonal továbbra is elmarad a nyugat-európaitól, sajnálatosan
még a térség országaiban is a középmezőny alatti. Ebben valamen�nyi magyar kormány érintett, az elmúlt 25 évnek ez nem sikertörténete. Témánk szempontjából ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy
nem a nemzet vagy az egyén jóléte a népességszaporulat záloga,
sőt, mint eddig több példában látható volt, a szerényebb anyagi
körülmények mellett nagyobb a gyermekáldás. A mai Európában
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nyilvánvalóan nem a gazdasági visszalépés a célravezető út. Meg
kell keresni azokat az eszközöket, amelyek az anyagi gyarapodás
mellett a korszerű családbővülést hivatottak segíteni.
A gyermekvállalás költségeit Magyarországon is vizsgálták.
A legutóbbi felmérések között nincs nagy szóródás, az éves költséget 0,5–1 M Ft-ra teszik, ez tartalmazza a gyermek számára vásárolt
árucikkeket és az átlagos nevelési munkát. Ugyanakkor nem veszi
figyelembe az ún. másodlagos hátrányokat, ami a szülő életpályájával kapcsolatos. A rendszerezések alapja az, hogy a nevelés költségeinek alapvetően 4 eleme van:
– a gyermek részére vásárolt áru (tényleges fogyasztás),
– a gyermeknevelés munkája (a nevelésre fordított háztartási
munka),
– a nevelési munkát végző szülő kieső jövedelme, illetve
a helyettesítőnek fizetett bér,
– a szülő(k) humán tőke vesztesége, amely a valószínűsíthető
kisebb életpálya-jövedelemben mutatkozik meg.
Ezek szerint sajátos eredménnyel találkozunk, mert leginkább az
egyedülálló kétgyermekes szülő esetében a legkisebbek a kiadások,
míg a házaspárok vagy élettársi kapcsolatban élők egy gyermeke
esetében a legmagasabbak a költségek.
A családok életszínvonalához szorosan kapcsolódnak az állami
támogatások. 2010 és 2015 között jelentős pozitív változásokat
figyelhetünk meg valamennyi jövedelemcsoportban. A kormányzati demográfiai szándékok itt is egyértelműek, elsősorban a három
gyermek preferenciája érvényesül. Az államháztartás, a közteherviselés és az állami támogatások rendszere külön alpontban szerepel részletesen.
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Az egy gyermek nevelésére fordított fogyasztási, háztartási munkából
származó és összes éves költség családtípusonként (eFt)
Fogyasztási
költség gyermekenként
(éves, eFt)

Háztartási
A gyermek- A gyermek-nevemunkaköltnevelés
lésre fordított
ség gyermeteljes
teljes költségének
kenként
költsége
aránya az
(éves nettó,
(éves, eFt)
átlag %-ában
eFt)

Pár 1 gyermekkel

291

681

972

144

Pár 2 gyermekkel

277

346

624

93

Pár 3+ gyermekkel

229

324

553

82

Egy szülő
1 gyermekkel

334

488

822

123

Egy szülő
2+ gyermekkel

248

235

484

72

Más család
1 gyermekkel

270

490

760

113

Más család
2+ gyermekkel

208

299

506

75

Átlag

270

405

674

100

Forrás: Gábos András – Gál Róbert Iván – Keller Tamás: A gyermeknevelés költsége és
a társadalmi kompenzáció. TÁRKI, 2007. 17. o.

A családtámogatás aránya és növekménye
Növekmény
a gyermek(ek)
18 éves koráig,
2010/2015, %

Növekmény
a gyermek(ek)
18 éves koráig,
2010/2015, Ft

Összes
támogatás
a gyermek
nagykorúvá
válásáig, 2015

Átlagos növekmény havonta,
2010/2015

+ 2,7 millió Ft

6,6 millió Ft

12 300 Ft

Minimálbér esetén
1 gyermek

+ 70%

2 gyermek

+73%

+ 5,7 millió Ft

13,6 millió Ft

23 300 Ft

3 gyermek

+100%

+ 15,3 millió Ft

30,6 millió Ft

56 750 Ft
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Növekmény
a gyermek(ek)
18 éves koráig,
2010/2015, %

Növekmény
a gyermek(ek)
18 éves koráig,
2010/2015, Ft

Összes
támogatás
a gyermek
nagykorúvá
válásáig, 2015

Átlagos növekmény havonta,
2010/2015

Bérminimum esetén
1 gyermek

+ 66%

+ 2,7 millió Ft

6,8 millió Ft

12 200 Ft

2 gyermek

+69%

+ 5,7 millió Ft

14 millió Ft

23 300 Ft

3 gyermek

+100%

+ 16,6 millió Ft

33,3 millió Ft

61 400 Ft

+ 60%

+ 3,0 millió Ft

8 millió Ft

13 600 Ft

Átlagkereset esetén
1 gyermek
2 gyermek

+66%

+ 6,6 millió Ft

16,5 millió Ft

26 600 Ft

3 gyermek

+100%

+ 20,6 millió Ft

41,4 millió Ft

76 300 Ft

Átlagkereset kétszerese esetén
1 gyermek

+ 67%

+ 3,6 millió Ft

8,9 millió Ft

16 000 Ft

2 gyermek

+68%

+ 7,4 millió Ft

18,2 millió Ft

29 900 Ft

3 gyermek

+101%

+ 22,0 millió Ft

43,9 millió Ft

81 500 Ft

Forrás: Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai. SZIME XVII. Konferenciája
Debrecen, 2015.

A fenti táblázat alapján legnagyobb arányban az alacsonyabb
keresetűek, illetőleg különösen a háromgyermekesek támogatása
nőtt, utóbbiaké a kétszeresére. Tehát például egy háromgyermekes
család a jelenlegi feltételek alapján, mire gyermekeik nagykorúvá
válnak, összesen kétszer annyi támogatást kap utánuk, mint
a 2010-ben érvényes feltételek szerint, és mivel a családi kedvezmény a kétgyerekeseknek 2016-ban és várhatóan 2017-ben is tovább
emelkedik, valamint a GYED összege is nő, ezért ez a többlet még
tovább növekszik majd az elkövetkező években.
Az életszínvonal és a gyermekvállalási szándékok megvalósítása
szempontjából egyik további kulcskérdés a megfelelő méretű saját
lakás megléte is, amellyel külön alpont foglalkozik részletesebben.
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A Csvt. preambulumában szerepel, hogy a gyermekvállalás
nem eredményezheti a család szegénységbe süllyedését. Ugyanakkor költségoldalon, mivel kiadásként jelenik meg, részben hozzájárul ahhoz. A szegénység is meghatározó a gyermekvállalásban. Bár
a helyzet folyamatosan javul, azért még mindig a lakosság 16,7%a, mintegy 1,6–1,7 millió ember él szegénységben. Az egy főre jutó
jövedelmük 78 ezer Ft alatt van, jelentős részüké még a felét sem
éri el. Közel fele nagycsaládos, illetve fiatal, azaz népességnövelési
szempontból tartalék – lehetne.
Szegénység kockázatának kitettek aránya háztartástípusonként (%)

Forrás: Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai SZIME XVII. Konferenciája
Debrecen, 2015.

A szegénység kockázatának kitett gyermekes családok száma 2012
és 2013 között csökkent. Az elmúlt időszak személyi jövedelemadó
kedvezményeinek hatására a nagycsaládok esetén mérséklődött
leginkább a szegénységi kockázat, míg az egyszülős családok esetében kisebb növekedés tapasztalható a szegénységi kockázatban
(több mint hat tizedük kitett a szegénység vagy a társadalmi
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kirekesztettség kockázatának). Itt a legnagyobb gondot a felzárkóztatás lehetetlensége jelenti, mivel itt legnagyobb részt alacsony
iskolázottságú, szerény munkamorállal rendelkező szülőkről van
szó, amihez nagymértékben hozzájárul a helyi munkalehetőség
szinte teljes hiánya. Bármilyen lépések is történjenek, egy biztos:
a kiút megtalálása hosszú lesz és nagyon költséges.
Hasonló a helyzet a gyermekszegénységgel, hiszen a kedvező
hatások ellenére továbbra is fennáll, hogy a gyermekes családok az
átlagnál rosszabb anyagi helyzetben vannak annak ellenére, hogy
a társadalmi juttatásoknak hazánkban igen jelentős szerepe van
általánosságban a jövedelmi viszonyok kiegyenlítettebbé tételében,
így a szegénységi kockázatok csökkentésében is. A demográfiai jellemzők közül nemcsak az életkor, hanem a háztartás létszáma és
összetétele is jelentős hatással van a szegénység alakulására. A szegénység kockázatának kitett háztartások aránya 2013-ban javult
ugyan az előző évhez képest, de a gyermekes háztartásoké még

Egyes szegénységi kockázatnak kitettek aránya életkori csoportokban
%
60

41,4
40

32,4

31,6

24,6
20

31,1

23,7
14,7

23,9
18,1

15,9

14,5

14,6

10,0

9,2
4,2
0,0

0
0-17 éves

18-64 éves

65- éves

Összesen

Relatív jövedelmi szegénység

Súlyos anyagi depriváció

Munkaszegénység

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés (AROPE)

Forrás: A háztatások életszínvonala. Központi Statisztikai Hivatal (2014)
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mindig magasabb a gyermek nélkülieknél, az egyszülős háztartásoké pedig még emelkedett is.
2.2.2Államháztartás, közteherviselés és állami támogatások
A Központi Statisztikai Hivatal és a vonatkozó költségvetési
törvények számai szerint a magyar családtámogatási rendszer
európai viszonylatban bőkezűnek tekinthető, mert évente a GDP
mintegy 1,9 százalékának megfelelő összeg jut a családok támogatására, illetve – amennyiben nem csak a pénzbeli ellátásokat
vesszük számba – összességében ennél még többet költ az állam
erre a célra, gondolva itt például a bölcsődei-óvodai hozzájárulásra,
iskolakezdési támogatásra, ingyenes tankönyvre, közétkeztetésre.
Ezt is figyelembe véve a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
számítása szerint Magyarország a GDP 2,7%-át költi családtámogatásokra, míg az EU átlag 2,2%-ot.25 Ebben nincs benne a családi
adókedvezmény hatása (2014-ben 230-240 milliárd Ft). Más kérdés
a pénz hatékony elköltése, de igen nehéz a szelekció.
A pénzbeli kiadások 62%-a a családi pótlék folyósítására szolgál,
35%-a pedig a három éven aluli gyermeket nevelő családokat támogatja CSED, GYES és GYED formájában. Az otthoni gyermeknevelés támogatása e három, nem egyidejűleg folyósított pénzbeli juttatással egyedülálló Európában, ugyanis a legtöbb országban nem
támogatják anyagilag a munkapiac hosszan történő elhagyását
gyermeknevelés céljából.26 2014. január-decemberben a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Alapból családi támogatásokra 420,3
milliárd Ft került kifizetésre. Gyed-re és tgyás-ra (csed) 143,9 milliárd Ft (Egészségbiztosítási Alap). A családi adókedvezmény
25 Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai. SZIME XVII. Konferenciája Debrecen, 2015.
26 Monostori – Őri – Spéder szerk.: Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség
helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 57. o.
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Családtámogatások alakulása a költségvetésben 2010–2015 között
MRD. Ft
900

800
5,1

5,8

5,7

180

184

185

89

89

94

36

38

38

5,2

5,6

Fiatalok életkezdési
támogatása
(babakötvény)

240

240

Családi
adókedvezmény

105

109

41

42

58

62

700

600

4,8
13

93
500
38
400

65

GYED

65

64

62

TGYÁS

Anyasági támogatás

300
GYET
200

364

354

346

337

328

327

GYES

100
Családi pótlék
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015 előirányzat

Forrás: Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai. SZIME XVII. Konferenciája.
Debrecen, 2015.

összegét is beleszámítva 2014-ben családtámogatásokra több mint
800 milliárd Ft-ot költöttünk. 2010-hez képest 2015-re 34%-kal, 208
Mrd Ft-tal nőtt a családok pénzbeli ellátásainak keretösszege. Ezen
belül az alanyi jogon járó, valamennyi gyermekes család (vagyis
1,15 millió 18 év alatti gyermeket nevelő, ezen belül 170 ezer 3 év
alatti gyermeket nevelő háztartás) számára elérhető családtámogatási ellátásokra (családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás) a 2010. évi 448 Mrd Ft után idén 407 Mrd Ft-ot, közel 10%kal kevesebbet költünk. 2011 és 2014 között összesen mintegy 790
Mrd Ft többlettámogatást jelentett a családok számára a családi
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kedvezmény bevezetése. Ez egy háztartásra lebontva átlagosan 833
ezer Ft. 2016-tól a kétgyermekeseknek járó kedvezmény összege
2019-ig bezárólag, vagyis négy év alatt négy lépésben fokozatosan
megduplázódik, elérve a gyermekenkénti 20 ezer Ft-os maximális
összeget. Ezzel 2019-ben már közel 300 Mrd Ft jut összesen évente
a gyermekes családoknak.
A közteherviseléssel kapcsolatban érvényesülő szociális szempontok alapján az Alaptörvény XXX. cikk (2) bekezdése szerint a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét
a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanezt ismételi meg a Csvt.
22. §-a: az állam a gyermeket nevelő családok munkából szerzett
jövedelme után fizetendő közterhek megállapításánál figyelembe
veszi a gyermekvállalással és -neveléssel együtt járó költségeket, kiegészítve, hogy az állam külön törvényben foglaltak szerint
a gyermekek után járó családi kedvezménnyel támogatja a családokat. A Csvt 24. §-a tovább folytatja, hogy a gyermeket nevelő
szülő részmunkaidős foglalkoztatásához, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett pénzbeli ellátás igénybevételét követő
foglalkoztatásához az állam külön törvényben foglaltak szerint
járulékkedvezményt nyújt. Tehát alapvetően ebben az esetben az
adószabályok preferálják a családi jogállást és a gyermekvállalást.
Az államháztartás bevételi oldalát érinti, hogy 2011 óta nőtt a családok adórendszeren keresztüli támogatása. A családi kedvezmény
2014 óta a fizetendő járulékokból is érvényesíthető.
Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
(a továbbiakban Szja tv.) 29/A. §-a szerint a családi kedvezményt
érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott
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esetén 2016-ban 83 330 forint (2017-ben 100 000 forint és fokozatosan emelkedik), három és minden további eltartott esetén 220 000
forint. A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszer vehető igénybe. Ha a család a személyi jövedelemadóból nem tudja érvényesíteni a családi adókedvezmény összegét, azt az általa fizetett járulékból is érvényesíteni tudja. A családi
járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék
együttes összegét. Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 24/A. §-a értelmében az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és – a családi
kedvezményt megosztással érvényesítő – biztosított házastársa,
élettársa családi járulékkedvezményre jogosult. Ezzel 2014-ben már
közel 240 Mrd Ft maradhatott a családoknál.
Családi adókedvezmény
Az összevont adóalap
csökkenthetőségének
összege eltartottanként és
jogosultsági hónaponként

Adózónál maradó adómegtakarítás maximális nettó
összege 2016-ban havonta
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1 eltartott
gyermek esetén
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10.000 forint
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Forrás: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
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A családalapítást, a házasságkötést ösztönzi továbbá kismértékben,
hogy az Szja tv. 29/C. §-a alapján az első házasok kedvezményét
érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját az első házasok
kedvezményével csökkenti. A kedvezmény a családi kedvezményt
megelőző sorrendben érvényesíthető. Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az
egyik házastárs első házasságát köti. A házastársak által együttesen
érvényesíthető kedvezmény jogosultsága hónaponként 33 335 forint
az adóelőlegből, amely valójában havi 5000 forintot jelent. Ez várhatóan kb. 30 ezer házaspár számára nyújt idén 1-2 Mrd Ft, a jövő
évtől pedig évi 2-3 Mrd Ft támogatást.
Az állami támogatások a központi költségvetésből származó
olyan transzferek, amelyek jelesül a gyermekvállaláshoz, a családban történő nevelkedéshez kapcsolódnak. A globális fedezet elve
alapján a valamennyi államháztartási bevétel a valamennyi kiadást
fedezi, így alanyi jogon járnak a juttatások. (Ettől eltérő a társadalombiztosítás alrendszere, ahol általában befizetésarányos az ellátás.) A szociális védelemnek e tekintetben célja, hogy könnyítsen
a különféle kockázatok vagy szükségletek miatt a háztartásokra és
egyénekre nehezedő terheken, feltéve, hogy viszonzatlan és nem
egyéni keretek között nyújtják. A szociális védelem alá eső nyolc
kockázat vagy szükséglet (funkció) közé tartozik a család/gyermekek. A Csvt. 22. § (2) bekezdése említi: az állam külön törvényben foglaltak szerint a gyermekek után járó családi kedvezmén�nyel támogatja a családokat. A Csvt. 23. §-ában található alapvető
rendelkezései szerint az állam pénzbeli támogatás vagy természetbeni ellátás formájában hozzájárul a várandóssággal, a szüléssel, a szülőnek a gyermek – legalább hároméves koráig történő
– gondozásával és nevelésével, valamint a taníttatásával összefüggő költségeihez. A támogatás formája és mértéke családonként
eltérő, figyelemmel a család szerkezetére, a gyermekek számára
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és életkorára, a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos állapotára. A társadalombiztosítás finanszírozhatósága érdekében a törvény kimondja, hogy a gyermeket nevelő szülő a nyugdíjrendszer fenntartásához a gyermek(ek) felnevelésével hozzájárul,
és ezért a gyermekvállalásból adódó nyugdíjhátrányokat az állam
külön törvény szerint ellentételezi.
Gazdasági szerepénél fogva bevezetőként röviden utalunk
a rokontartásra. A Csvt. 25. § (1) bekezdése is említi, hogy a generációk közötti együttműködés ösztönzése érdekében az állam törekszik arra, hogy a család tagjainak egymás iránti felelősségvállalása
erősödjön, és ez a felelősségvállalás elismerést nyerjen. A Ptk. 4:194.
§-a szerint rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát
önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs. 4:196. §
(2) bekezdés alapján tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben.27 A 4:195. § szabályozza a tartási képességet, így ha
a törvény eltérően nem rendelkezik, nem köteles mást eltartani, aki
ezáltal saját szükséges tartását, vagy a tartás sorrendjében a jogosultat megelőző személy tartását veszélyeztetné. Tehát amennyiben
a rokonok eltartása önhibán kívül a családon belül nem oldható
meg, az állami támogatások veszik át, korlátozott mértékben ezek
szerepét.

27 Vö. Csvt. 10. § A kiskorú gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke felelős nevelését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. Csvt. 14. § A nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon
szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani.
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Családtámogatások rendszere a gyermekek életkora alapján

Forrás: Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai. SZIME XVII. Konferenciája
Debrecen, 2015.

A gyermekek után járó ellátások rendszere

Forrás: saját összeállítás
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A gyermekek után járó ellátások rendszere összetett, itt is több
jogszabály rendezi az egyes formákat. A fenti ábrában szereplő
egyéb kedvezmények közül az apát megillető születési munkaidőkedvezményt, a gyermekek után járó pótszabadságot a foglalkoztatás alpontban elemeztük, a családi kedvezményt és a családi
járulék-kedvezményt pedig a közteherviselésnél tárgyaljuk, az
otthonteremtés is külön alpontban szerepel.
Az állami támogatások felhasználására vonatkozóan a Csvt. 9. §
(4) bekezdése egy generálklauzulát, kötelezettséget rögzít: a szülő
köteles a gyermekre való tekintettel kapott támogatást a gyermek
gondozására, nevelésére fordítani.
Az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (a
továbbiakban: Cst.) célja a gyermekes családok jóléte (welfare) és
jól-léte (well-being), a családok anyagi biztonságának elősegítése,
a gyermeknevelés támogatása és a magyar nemzet népesedéspolitikai céljainak megvalósítása. Ezek érdekében a törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások
rendszerét, formáit, a jogosultsági feltételeket, valamint azok folyósítási, hatásköri és eljárási szabályait. A családtámogatási ellátások
a következők:
– a gyermek nevelésével (nevelési ellátás, Cst. 7. §), iskoláztatásával járó költségekhez (iskoláztatási támogatás, Cst. 8. §) az
állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (együtt: családi pótlék) nyújt [Cst. 6-18. §];
– a gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) (gyermek életkorához igazodva
Cst. 20-22. §), gyermeknevelési támogatásra (GYET) (három
vagy több kiskorú esetében, Cst. 23-24. §) (együtt: gyermekgondozási támogatás) jogosult [Cst. 19-28. §];
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– anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az anya,
az örökbefogadó szülő és gyám, ha a születését követően hat
hónapon belül azt jogerősen engedélyezték [Cst. 29-33. §].
Az 1997. évi LXXXIII. törvényben a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól (a továbbiakban: Eb.tv.) került elhelyezésre a hozzátartozójuk ápolása miatt kieső jövedelmük részleges pótlására irányuló rendelkezések is. A szülő a különböző korú gyermekei jogán
a gyermekgondozást segítő ellátást és más ellátásokat is igénybe
vehet egyidejűleg. A törvény az alábbi ellátásokat tartalmazza:
– csecsemőgondozási díj (CSED)28 legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár [Eb.tv. 40-42. §];
– gyermekgondozási díjra (GYED és GYED Extra) jogosult
az anya, illetve meghatározott más személy, aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt megszűnt és a gyermeket saját háztartásában neveli
[Eb.tv. 42/A-F. §];
– gyermekápolási táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben meghatározott
mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett [Eb.tv. 43-49. §].
Méltányosságból adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy
annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon
ápolja, vagy a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb
gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha
a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó
28 A terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) elnevezése 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díjra módosult.
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intézményben [Eb.tv. 50. §]. A 2014. január 1-jétől bevezetett GYED
Extra eredményeként közel 50 ezer kisgyermekes szülő részesült
ennek valamelyik intézkedésében. 2015-ben közel 30 ezer szülő
tudott munkába állni GYED vagy GYES mellett gyermeke egyéves
kora után (korábban erre nem volt lehetőségük, mert különben
elestek az ellátástól), továbbá 394 felsőoktatási hallgató vagy pályakezdő diplomás részesült diplomás/ hallgatói GYED-ben.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) szóló 15. §-a a következőképpen csoportosítja a gyermekvédelmi ellátásokat, alapellátásokat, intézkedéseket:
– pénzbeli és természetbeni ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a gyermekétkeztetés, a gyermektartásdíj
megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás;
– személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása;
– személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
– gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
fennállásának megállapítása, a védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel,
a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése,
az utógondozói ellátás elrendelése, a megelőző pártfogás
elrendelése;
– a gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti
nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása.
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Intézményi gyermekétkeztetésre 2016-ban kétszer akkora összeget,
29 Mrd Ft helyett 58 Mrd Ft-ot fordít a kormány, mint 2010-ben, és
a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatását is 25 százalékal, 2,4
Mrd Ft-ról 3 Mrd Ft-ra emelte öt év alatt. 2015. szeptember 1-jétől az
ingyenességet jelentősen, a bölcsődés, óvodás gyermekek 90%-ára
kiterjesztették, így közel három és félszer annyi, több mint 300 ezer
gyermek étkezhet ingyenesen. Ez 2016-ban további 10-11 Mrd Ft-tal
növeli a gyermekétkeztetéshez biztosított források mértékét.
A jogi és gazdasági megközelítés szempontjából a pénzbeli és
természetbeni ellátások szerepe a jelentősebb, ugyanakkor a gyermekjóléti alapellátások és egyes gyermekvédelmi szakellátások is
segít(het)ik a szülőket a gyermekvállalásban, -nevelésben. Az itt
szereplő pénzbeli és természetbeni ellátásokra jellemző, hogy
a központi költségvetés mellett a települési önkormányzat és az
intézmény fenntartója (például egyház, alapítvány) is finanszírozási szereplő, továbbá nem feltétlenül kapcsolódik a szülői státuszhoz, sokkal inkább a gyermek helyzetére fókuszál:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésnek, a meghatározott természetbeni támogatásnak és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére [Gyvt.
19. §];
– a gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg
lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más
törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges
tartást nyújtani [Gyvt. 22-24. §];
– természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosítanak kérelemre intézményi
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étkeztetés, valamint szünidei gyermekétkeztetés keretében.
[Gyvt. 21. §];
– az óvodáztatási támogatás iránt kérelem 2015. június 4-ét
követően nem nyújtható be, mert a Gyvt. 20/C. §-át a 2014.
évi XCIX. törvény 109. §-a 2015. szeptember 1-jével hatályon
kívül helyezte.
Az ingyenes tankönyvellátás jogszabályi háttere a 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről szóló 46. § (5) bekezdése, amely
szerint az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi
nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban
az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a 2013. évi
CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a mindenkori költségvetésről
szóló törvényben kell meghatározni a gimnáziumokban, szakközépiskolában, négy vagy öt évfolyammal működő középiskolákban, valamint a szakiskolákban alkalmazott tankönyvek iskolai
beszerzéséhez biztosított állami támogatás fedezetét. A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek
átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés
teljesítésére.
Érintőlegesen a rokontartáshoz és a családi kohézió, a generációk
közötti együttműködés erősítéséhez kapcsolódóan utalunk, hogy
az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 40. §-a szerint az ápolási díj (továbbá kiemelt ápolási
díj és az emelt összegű ápolási díj) a tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó
[Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és tartós gondozásra
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szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
A 2013. december 1-je óta bevezetett Babakötvény ugyan nem
a gyermekvállalási kedvet segíti, de a távlatokat tekintve részben
biztonságot nyújt. A 2005. évi CLXXIV. törvény (a fiatalok életkezdési támogatásáról) lényege, hogy az újszülött részére a Kincstárnál megnyitott Start-számlán felhalmozott összegeket – ami
egyrészt áll a 42 500 Ft-os induló állami támogatásból (ún. életkezdési támogatás), másrészt a szülők által a számlára önkéntesen
befizetett összegekből, harmadrészt az ezen befizetések után évente
járó, azok 10%-ának, de legfeljebb 6 000 Ft-nak megfelelő állami
jóváírásból – állampapírba fektetik. Az így összegyűlt, kamatokkal növelt megtakarítást kizárólag a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel, és jogszabályban meghatározott célokra: tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra fordíthatja.
Az új konstrukció sikerét mutatja, hogy a bevezetése óta eltelt egy
évben a Start-számlák száma megnégyszereződött, így már mintegy 70 ezer gyermek számára vezet a Kincstár Start-számlát. A teljes számlaállomány kb. 11 Mrd Ft, ebből egy főre 160 ezer Ft jut. Ez
a szám ugyanakkor még így is jelentősen elmarad a 2005 óta született gyermekek összlétszámától, a kedvezményezett korosztály (842
ezer fő) 8,3%-a számára nyitottak eddig a szüleik Start számlát.
A gyermekjólétet érinti, a szegényebb családokban nevelkedő
gyermekek nyári programját színesíti, hogy a kormány célul tűzte
ki, hogy a rászorulók számára kedvezményes üdülési lehetőséget
biztosít. Ezt egy szociális üdülési program létrehozásával valósította meg, ez a program az Erzsébet-program, amelynek köszönhetően eddig több mint 400 ezer ember, köztük több mint 200 ezer
gyermek jutott eddig üdülési és táborozási lehetőséghez.
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2.2.3 Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A leginkább termékeny korban lévő (15–39 éves) nők foglalkoztatási rátája a 2010. évi 45,8 százalékhoz képest 2014-re 51 százalékra
emelkedett, így ebben a korcsoportban 40 ezerrel több nő dolgozik,
mint négy éve. E korosztályban a munkanélküliségi ráta is számottevően – 13,2%-ról 10,4%-ra – mérséklődött ebben az időszakban.
A kutatások szerint elmondható, hogy a stabilizálódó foglalkoztatási viszonyok pozitív hatással vannak a gyermekvállalási kedv
alakulására is. Az elmúlt években a 25–34 éves korosztályban a nők
foglalkoztatási rátája több mint 5 százalékponttal emelkedett. A hat
év alatti gyermeket nevelő nők esetében 35 százalékra bővült a foglalkoztatás, azonban ez még mindig jelentősen elmarad az EU átlagától (59%). Még alacsonyabb a három éven aluli gyermeket nevelő
nők foglalkoztatási rátája: a három éven aluli gyermeket nevelő nők
13,8%-a foglalkoztatott, míg az OECD-átlag e tekintetben 41% volt
2011-ben. Ez elsősorban az atipikus, a részmunkaidős lehetőségek
hiánya, illetve alacsony száma miatt van így, aminek aránya a nők
körében Magyarországon 8,7%, míg az EU-ban 32,9 százalék.29
A legtöbb családban, mivel a munkabérből teremtik meg a szükséges finanszírozási hátteret, ezért a munkajog területén található
egyes, gyermekvállalással (vagy szülőtartással, -gondozással) kapcsolatos rendelkezések is meghatározók a családpolitikában és
a demográfia alakulásában. A munkaviszonyban álló munkavállalót számos védelem és különböző munkaidő-kedvezmények illetik
meg a gyermek születésére, illetőleg nevelésére, gondozására való
tekintettel. A Csvt. preambuluma is azzal indít, hogy az állam segíti
a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetését, valamint a családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam és a gazdasági
29 Farkas Péter: A családpolitika szociális aspektusai. SZIME XVII. Konferenciája. Debrecen, 2015.
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élet szereplőinek (jelesül munkáltatók) egyaránt feladata. A kiskorú
gyermeket nevelő szülőt a foglalkoztatása során a külön törvényben
foglaltak szerint kiemelt munkajogi védelem, illetve a szülői szerep
és a munkavégzés összehangolását, valamint a családi élet védelmét
biztosító kedvezmények illetik meg [Csvt. 15. § (1)]. A védelmi rendszer a várandósság időszakához és a szülői státuszhoz szorosan kapcsolódik. Így a Csvt. 16. – 21. §-a szerint a várandós anyát, illetve
a kiskorú gyermeket nevelő szülőt megillető foglakoztatási kedvezmények tárgyköre: a munkavégzés helyének megváltozása, a rendkívüli és az éjszakai munkavégzés, a más helységben végzendő munka,
az orvosi vizsgálat munkaidő-kedvezménye, a munkakör módosítás, a munkaidő kedvezmények és szabadságok (szülési szabadság,
pótszabadság, fizetés nélküli szabadság) és nem utolsó sorban a felmondás. Ezeket az alapelveket bontja ki – többek között30 – a 2012.
évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.).
A legfontosabb garancia a rendszeres jövedelem és munkaviszony védelméhez kapcsolódik, ugyanis az anya a várandósság során nem képes ugyanolyan mennyiségű munka végzésére,
továbbá a szülést követően munkatermelékenységét nem tudja
a munkáltató igénybe venni. A keresőképesség -képtelenség összefügg a munkáltató profitszerzésével, gazdasági értelemben tehát
racionális döntés lenne a kieső munkaerő munkaviszonyának
megszűntetése. A családok védelme érdekében a munkáltatót az
általános szabályokhoz képest, egyes esetekben felmondási tilalom vagy korlátozás terheli.31 Az Mt. 65. § (3) bekezdése szerint
30 Csvt. 21. § Az e törvény szerinti foglalkoztatási védelmekhez és kedvezményekhez
képest más jogszabály, munkaviszonyra vonatkozó szabály, illetve egyedi foglalkoztatói
intézkedés a gyermeket nevelő foglalkoztatottra nézve kedvezőbb szabályokat is megállapíthat, különösen, ha a foglalkoztatottra nemcsak a gyermek neveléséből, hanem más,
rászoruló családtag iránti kötelezettségből eredő gondozási feladat is járul.
31 Csvt. 18. § A szülő külön törvény szerinti felmondási védelem alatt áll, ha a) háromévesnél fiatalabb gyermeket nevel, b) beteg gyermekét ápolja, c) várandós, szülési
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a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából
igénybe vett fizetés nélküli szabadság, valamint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, de legfeljebb annak megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.
A gyermeknevelés megkönnyítése, illetve ellátása érdekében
a munka- és pihenőidőre, a szabadságokra is vonatkoznak kedvezmények.32 A magyar jogrendszer a gyermek gondozása céljából igénybe vehető szabadidőket és az erre járó ellátásokat nem egy
jogszabály keretein belül szabályozza, ezért különbséget kell tenni
a munkajogi szabadidő-kedvezmények és más ösztönzők, amelyek
az Mt-ben, illetve azok az ellátások között, amelyek a társadalombiztosítási, illetve a családtámogatási rendszerben kerültek elhelyezésre.
A gyermekneveléshez megfelelő pihenőidő biztosítása céljából,
a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig egyenlőtlen munkaidő-beosztás,
a heti pihenőnapokon munkavégzés, rendkívüli munkaidő vagy
készenlét, éjszakai munka nem rendelhető el [Mt. 113. § (1)].
A szüléshez, születéshez, mint kivételes élethelyzethez igazodik az Mt. 127. § (1) bekezdése, amely szerint az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két
hetet köteles igénybe venni. Ennek európai uniós háttere a 92/85/
EGK irányelv, amely szintén rögzíti, hogy a szülési szabadságnak
tartalmaznia kell legalább két hét kötelező szülési szabadságot,
szabadságon vagy a gyermek otthoni gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, illetve emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vagy gyermek örökbefogadására irányuló eljárásban vesz részt.
32 Csvt. 20. § (1) A család gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos feladatai
ellátásának segítésére – külön törvényben foglaltak szerint – a) mindkét szülő pótszabadságra, b) a gyermekét szoptató anya munkaidő-kedvezményre, és c) a várandós, illetve
szülő nő szülési szabadságra jogosult.
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amelyet gyermekszülés előtt, illetve után a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően kell kiadni.33 A szülési szabadság hossza egyébként jóval több, mint a vonatkozó nemzetközi dokumentumokban szereplő vállalások, amelyek tizennégy
hetes szülési szabadságot írnak elő. Az Mt. 127. § (2) bekezdése a 2010/18/EU irányelvnek felel meg, így a szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.34 Az anya és gyermeke egészségét védő
szabály, hogy a szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. [Mt. 115. § (2)].35
Az Mt. 118. (4) bekezdése a „kispapák” számára biztosít kedvezményt, így az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek születése
esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
A munkavégzés és az anyaság könnyebb összeegyeztethetősége,
illetve a gyermek megfelelő, anyatejjel való táplálása érdekében,
amennyiben a szülő nő visszamegy dolgozni, szoptatási munkaidő-kedvezményre jogosult a szoptatás első kilenc hónapjában.
Ennek mértéke a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy,
ikergyermekek esetén kétszer két óra, a kilencedik hónap végéig
naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két óra [Mt. 55. § (1)].
Ezek a szabályok összhangban állnak a Tanács 92/85/EGK irányelvével a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók
33 A szülési szabadság időtartamára terhességi-gyermekágyi segély jár az anyának, ha
megfelel a társadalombiztosítási jogszabályi feltételeknek.
34 Ezzel a kialakult bírói gyakorlat emelkedett törvényi szintre, mert a Legfelsőbb Bíróság
Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalása már korábban is megállapította, hogy a csecsemő örökbefogadása esetén a szülő nőkre vonatkozó kedvezmények az örökbefogadó
nőt is megilletik (MK 57. szám).
35 Munkaidő-kedvezmények a család érdekében. In: Munkajog 2014. december 19.
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munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
A gyermek személyes gondozásához, otthon neveléséhez kapcsolódik, hogy ennek érdekében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig fizetés nélküli szabadságra jogosult [Mt.
128. §]. Tehát a szülő döntése szerint mintegy „felfüggesztheti” munkaviszonyát, és ezen időtartam lejárta után visszatérhet munkájába,
az eredeti munkaszerződése szerint.36 Továbbá a Csvt. 17. §-ával
összhangban fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig, de csak a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama alatt [Mt. 130. §].37
Ezt a szabadságot a gyermeket gondozó apa is igényelheti. Garanciaként jelentkezik, hogy a gyermekgondozási szabadság ideje alatt
a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt.
A munkaidő kedvezmények rendszerét színesíti, hogy az Mt.
118. § (1) bekezdése alapján a munkavállalónak a tizenhat évesnél
fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.
A szabályt indokolt volna a kiskorúsághoz, így – a meg nem házasodottak esetében – a 18. életévig kiterjeszteni.
A család és a munkavállalás további összeegyeztethetőségének,
a részmunkaidő hazai elterjedése érdekében, a Csvt 15. (1) bekezdése szerint az állam a család és a munkavállalás összeegyeztethetőségének érdekében ösztönzi a részmunkaidőben történő, illetve
36 Kártyás Gábor: Kisgyermekes szülők és az új Mt. In: Adó online 2013. február 21.
37 Csvt. 17. § A szülőt külön törvény szerinti fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermeke otthoni
a) gondozása céljából legalább a gyermek harmadik életéve, illetve tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, ikergyermekek nevelése esetén a külön törvény szerinti korhatár betöltéséig,
b) ápolása céljából legalább a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig, illetve ezt követően a személyes ápolás indokoltságának igazolása alapján.
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az egyéb atipikus foglalkoztatási formákban való munkavégzést.38 Továbbá a Csvt. 19. §-a alapján a gyermek gondozása céljából igénybe vett ellátásból a foglalkoztatásba visszatérő szülőt
kérésére – legalább a gyermek harmadik életévének betöltéséig –
külön törvény szerinti részmunkaidőben kell foglalkoztatni. Ezzel
összhangban az Mt. 61. § (3) bekezdése értelmében a munkáltató
a munkavállaló ajánlatára a gyermek három- vagy ötéves koráig
köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Ezt a kérelmet bármelyik szülő (akár mindkettő) előterjesztheti, azonban –
az időarányosság elve alapján – a munkaidő mértékével összefüggő
juttatások is feleződnek ilyenkor.39 2012-től a kisgyermekes szülők
gyermekük 3 éves koráig jogosultak részmunkaidőben dolgozni
munkahelyükön, 2015-től pedig a legalább háromgyermekes anyák
ezzel a lehetőséggel már a legkisebb gyermek 5 éves koráig is élhetnek. A 2013. január 1-jétől életbe lépett Munkahelyvédelmi Akcióterv célja, hogy a leginkább érzékeny helyzetben lévő munkavállalói csoportok, jelesül a kisgyermekes szülők vonatkozásában
a munkáltatók bérköltségét csökkentse, ezzel segítve a munkahelyek megtartását és a foglalkoztatás bővülését. 2015-ben évente 43
ezer kisgyermekes szülő után vették igénybe a kedvezményt, a felhasznált összeg pedig 12,5 Mrd Ft-ra nőtt.
A további foglalkoztatási garanciák közé tartozik, hogy a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más településen végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, illetve gyermeke tizenhat éves koráig, ha
gyermekét egyedül neveli [Mt. 53. § (3)]. A munkavállaló számára
38 Csvt. 24. § A gyermeket nevelő szülő részmunkaidős foglalkoztatásához, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett pénzbeli ellátás igénybevételét követő foglalkoztatásához az állam külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt nyújt.
39 Kártyás Gábor: Kisgyermekes szülők és az új Mt. In: Adó online 2013. február 21.
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egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha
várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig a munkakörében nem foglalkoztatható [Mt. 60. § (1)]. A munkavállaló ez
esetben is a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult,
amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet.
A nők foglalkoztatásának bővülését szolgálja a kisgyermekek
napközbeni ellátását biztosító bölcsődei és családi napközi férőhelyek bővítése is. A témához érintőlegesen kapcsolódik, de a családi
kohéziót erősíti, hogy az Mt. 131. § (1) bekezdés értelmében a munkavállalónak hozzátartozója tartós (harminc napot meghaladó)
személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre
fizetés nélküli szabadság jár. Ez is egyfajta, távlati ösztönző lehet
a gyermekvállalás során, hiszen a szülő számára is biztosított, hogy
gyermeke segítségére lehet idős korában.
2.2.4 Otthonteremtés
A gyermekvállalási szándékhoz szorosan kapcsolódik az otthon,
otthonteremtés. Ez leginkább a megfelelő méretű saját lakás meglétét
jelenti. A kérdés kétféleképpen közelíthető meg: egyfelől idetartozik
az egyéni otthonteremtési támogatás, másfelől a családi otthonteremtés. Nemzetközi összevetésként röviden érdemes utalni arra,
hogy Nyugat-Európa nagyobb részében bérlakások és/vagy szociális
bérlakások adják a lakások többségét. Erre egyelőre sem a rendszerváltozás utáni magyar lakásprivatizációs helyzet, sem az államiönkormányzati bérlakás-állomány nem megfelelő, így a saját otthon
megteremtése magasabb kiadást jelent. Ugyanakkor az ingatlanárak
emelkedése is ösztönzi a lakásvásárlát, mivel befektetésként tekintenek rá, sajátos szempontként jelentkezik ez az otthonteremtés során.40
40 Lusardi, A. – Mitchell, O.S.: Baby Boomer Retirement Security: the Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. NBER Working Paper, 2006 és Case,
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1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 25-27. §-a értelmében az otthonteremtési támogatás
célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Az a fiatal felnőtt jogosult otthonteremtési támogatásra, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt
meg és pénz, ingó vagy ingatlan vagyonának együttes értéke nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét. Az otthonteremtési támogatás mértékét úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén ezt az
értéket érje el. A támogatás 2016-ban 1 400 000 és 1 900 000 forint
között alakult.
2012-től ismét elérhetővé vált az ún. szocpol kedvezmény, amely
a gyermekszámtól, a lakásmérettől és az energiahatékonysági szinttől függően 800 ezer és 3,25 millió Ft közötti egyösszegű pénzbeli
támogatást jelentett a legalább két gyermeket vállaló vagy nevelő
családok számára új lakás építéséhez vagy vásárlásához.41 A lakáshitel felvételéhez pedig kamattámogatás járt. 2015. július 1-jétől
a szocpol kedvezményt felváltotta a családok otthonteremtési
kedvezménye (CSOK). A változások következtében az egygyermekes családok is igényelhetik a kedvezményt 500 ezer–780 ezer Ft
közötti összegben, továbbá használt lakás vásárlására, vagy meglévő lakás bővítésére is felhasználható. Ennek köszönhetően az
eddigi évi kb. 600 igénylő és összesen 6-700 millió Ft támogatási
összeg helyett évente több mint 12 ezren vehetik igénybe a CSOKot, kb. 9,5 Mrd Ft összértékben. Hatását az eltelt idő rövidsége okán
még nem lehet felmérni. Az érdeklődés egyelőre nagy, az új konstrukció inkább a közepes és magasabb jövedelműeknek kedvez.
K.E.–Shiller, R.J.: The Behavior of Home Buyers in Boom and Post-Boom Markets. New
England Economic Review, Federal Reserve Bankof. Boston, 1988. 29–46. o.
41 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról.
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Az építőipari konjunkturális bizakodás is megfigyelhető, azonban
a kereslet még várat magára. A CSOK alapvető jogszabályi háttere
a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról17/2016. (II. 10.) Korm.
rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről.
A gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a családok
lakáshoz jutásának elősegítése és a lakásépítés ösztönzése érdekében az új lakás építéséhez vagy vásárlásához az alábbi lakáscélú
állami támogatások vehetők igénybe: vissza nem térítendő állami
támogatás (családi otthonteremtési kedvezmény); adó-visszatérítési támogatás; és a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása. A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege egy gyermek esetén 600 000 Ft, két
gyermek esetén 2 600 000 Ft, három vagy több gyermek esetén
10 000 000 Ft. Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a megvásárolt anyagok és szolgáltatások után megfizetett általános forgalmi
adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint. A családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy által felvett hitelintézeti kölcsönhöz kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatás mértéke – a 10 000 000 Ft-ban maximált összegre vonatkozóan – az
ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke. A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén használt lakás
vásárlása vagy meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját
követően megkezdett – bővítése céljából is igénybe vehető. A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege egy gyermek esetén 600 000 Ft, két gyermek esetén 1 430 000 Ft, három
gyermek esetén 2 200 000 Ft, négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.
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A rendelkezések egyértelműen a demográfiai mutatók javítását
célozzák, egyben az építőipart is preferálják. Az építőiparhoz kapcsolódik, hogy 2016. január 1-jétől a 2007. évi CXXVII. törvény az
általános forgalmi adóról 3. számú melléklet 50. és 51. pontja szerint
5 százalékos adóval adózik az olyan többlakásos lakóingatlanban
kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, illetve az olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem
haladja meg a 300 négyzetmétert. Az 1997. évi LXXVIII. törvény az
épített környezet alakításáról és védelméről a 33/A. §-a értelmében
a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek
minősül, így nincs szükség külön építési engedélyre.
A jogalkotás sorából nem hagyható ki az otthonteremtési lehetőségek bővítése, a lakásállomány növekedésének elősegítése, az új
lakóingatlanok vásárlásának, a közösségi lakáscélú előtakarékosság
ösztönzése érdekében elfogadott 2016. évi XV. törvény a nemzeti
otthonteremtési közösségekről. A nemzeti otthonteremtési közösség a törvényben meghatározott célból létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű, tagsággal rendelkező vagyonösszesség. A közösség célja, hogy tagjait kedvező feltételek mellett,
megelőlegezett tagi befizetéssel új lakóingatlanhoz juttassa. Egy
közösség létrehozásához legalább 120 tag kell. A szervező Magyarországon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság lehet,
amelynek alaptőkéje legalább 100 millió forint. A közösség határozott időtartamra, legalább tíz, legfeljebb tizenöt évre jöhet létre.
Ha a közösségnek megfelelő forrás áll rendelkezésére, tagjai közül,
szabályozott módon kiválasztja azt, akinek új lakóingatlan vásárlása érdekében a hiányzó tagi befizetést megelőlegezi. Az új lakóingatlan szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között
lehet. A konstrukcióhoz állami támogatás is jár, amelynek mértéke
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a befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi 25 ezer forint.
A megtakarításokat csak új ingatlan vásárlására lehet fordítani.

2.3 Demográfiai hatások
Hazánkban az 1980-as évek óta a népesség létszámának csökkenése
és a társadalom fokozatos elöregedése figyelhető meg, amiben
jelentős szerepet játszik a korábbi évtizedekben megfigyeltnél
alacsonyabb születésszám. 1981-ben Magyarország népességének
létszáma 10,7 millió főt tett ki, ami 1990-re 10,4 millió főre csökkent, 1990 és 2010 között pedig további 360 ezer fővel mérséklődött.
Az előrejelzések szerint – ha a jelenlegi trendek maradnak – 2060ra 2 millió fővel csökkenhet a népességszám, a lakosság 8 millió fő
alá csökken, ahol a 65 felettiek aránya közel 35 százalék lesz.42
A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ben átfogó elemzést készített Demográfiai portré címmel, amely a rendszerváltozástól vizsgálja és elemzi a hazai népesedési folyamokat 2015-ig. Egyes fontosabb, a teljes fertilitási rátára, a gyermekvállalási hajlandóságra,
a családi viszonyokra vonatkozó megállapításaira érdemes utalni.
Változott a korszellem, a piacgazdaság felé nyitás egyben a nyugati kultúra ilyen vonatkozásait is átvette. Így megindult a szinglizés, az élettársi kapcsolatok legtágabban történő értelmezése
(beleértve az egyneműeket is), a mindenáron való karrierépítés és
a horatiusi carpe diem csak élvezetekre vonatkozó félreértelmezésének gyakorlata. A szellemi folyamatokra rásegített a rendszerváltozás utáni évek gazdasági visszaesése, a 2008/9-es jelzáloghitel válság, továbbá a kormányzati munka (több kormány) dilettantizmusa,
42 Gábos András – Tóth István György: A gyermekvállalás támogatásának gazdasági
motívumai és hatásai. In: Cseh-Szombathy László és Tóth Péter Pál (szerk.): Népesedés és
népesedéspolitika. Századvég Kiadó, 2001.
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A magyar népesség korcsoportok szerinti létszáma Magyarországon
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minek révén Budapest a térség élmezőnyéből elvesztette vezető
szerepét. Megváltozott a nemek szerepe is a családi viszonyokban,
a nők nehezen tudnak egyszerre megfelelni a munkahelyi és családi elvárásoknak, a termékenység alakulását meghatározóan befolyásolja, hogy a nők mennyiben tudják összeegyeztetni a családi
szerepeiket a munkahelyi elvárásokkal. A népesség kétharmada
(64,6%) egyetért a kereső férfi ideáljával, a népesség fele azonban
a gyermeknevelésben résztvevő férfiszerep-elképzelést is támogatja.
Utóbbi időben egyértelműen emelkedett a hagyományos kenyérkereső férfi szerepet előnyben részesítők aránya, ugyanis a gazdasági
recesszió, az anyagilag „nehéz idők” felerősítik a férfiakkal szembeni hagyományos elvárásokat.43
43 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 51. o.
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Az anyagi körülmények (egy főre jutó reáljövedelem, fogyasztás), a házasságkötések és a születések száma között is megfigyelhető összefüggés. A jövedelmek területén a rendszerváltozást
követő csökkenés után a kilencvenes évek második felétől folytonos növekedés 2006-ban érte el a csúcsot, 2007–2013 között: a reáljövedelmek több mint 7%-kal, csökkentek. Az élveszületések száma
1998-ban süllyedt 100 ezer alá, aztán kisebb-nagyobb ingadozásokkal 2009-ig stabil maradt: évi átlagban 97 ezer gyermek született. Ezután 2010-ben jelentős zuhanás következett be; a születések
éves átlaga 2010-2013 között 89 ezer volt, azaz a korábbi időszakhoz
képest 8%-os csökkenést mutatott. Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma a több évtizedes csökkenés után – szokatlanul hos�szú időre – stabilizálódott 1998-2006 között: 4,3-4,5 (24). 2007-ben
azonban hirtelenül lecsökkent 4,1-re, aztán további esés után 2013ig 3,6-3,7 lett az értéke, de 2014-től már enyhe emelkedés figyelhető
meg. Demográfiai szempontból 2014 már „jó év” volt: több gyermek
született, miközben csökkent a mortalitás, ezen belül a magzati- és
csecsemőhalálozás (és a terhesség-megszakítások száma), mindeközben nőtt a házasságkötések, de csökkent a válások száma is.44
Napjainkban a gyermekvállalási kedv kifejezetten renyhe.
Az egy nőre jutó ideális gyermekszám a népesség szinten tartásához 2,1-2,2 között mozog. A jelenlegi 1,44 érték (Nyugat-Európa
egyes országaiban 1,3 alatt van) ugyan beleillik az európai trendbe,
de egyben előrevetíti a jövőt.

44 Spéder Zsolt – Kapitány Balázs: Gyermekek: Vágyak és tények. Dinamikus termékenységi elemzések. KSH NKI. Budapest, 2007.
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Teljes termékenységi arányszám Magyarországon

Forrás: Eurostat, KSH NKI (2016)

Magyarország teljes termékenységi arányszáma 2011-ben volt
a legalacsonyabb (1,24, mindössze 88 ezer gyermek született),45 az
eddigi legalacsonyabb termékenységet Budapesten regisztrálták
2000-ben, az 1,05-os érték pontosan fele volt a fennmaradáshoz
szükséges szintnek.46 A termékenységi ráta ettől az évtől kezdve
viszont javulásnak indult, 2012-t követően elkezdett felgyorsulni
azon női korcsoportok (20–40 évesek) létszámának csökkenése,
akik körében viszonylag magas a gyermekvállalási kedv. Tehát
egyre kevesebb potenciális anya vállalt ugyanannyi vagy kicsit
több gyermeket, így az egy nőre jutó termékenység nőtt, így abba
a sajátos helyzetbe kerülünk, hogy a teljes termékenység már akkor
is látványosan fog emelkedni, ha a születések éves száma stagnálni,
esetleg kicsit csökkenni fog. A rendelkezésre álló korfákat elemezve
előre tekintve, a következő évtizedben olyannyira csökkenni fog
a szülőképes korban lévő nők létszáma, hogy a gyermekvállalási

45 Népesség, népmozgalom, 1949. KSH 2012.
46 A termékenység területi különbségei, KSH 2011.
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hajlandóság esetleges növekedése mellett is csökkenő születésszámot jelent majd.47
Év
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Kitolódnak az idők is: amíg a rendszerváltoztatás idején még a férfiak
átlagosan 29, a nők 25 évesen házasodtak, addig jelenleg ez 34, illetve
30 éves korukra esik. Trendként figyelhető meg, hogy hazánkban
is egyre kitolódott a gyermekvállalás időpontja életkor szerint,
a korábbi fiatalkori gyermekvállalási minta megszűnt, és – a nyugateurópai mintát követve – Magyarországon is mind több nő halasztotta
47 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 43–44. o.
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első gyermeke vállalását a húszas évei végéig, harmincas évei elejéig.
Ugyanakkor a rendszerváltás óta 2011-ig nem volt példa az első
gyermekvállalás átlagos korának csökkenésére, tehát egy igen hosszú
folyamat befejeződéséről van szó. Az édesapák esetében a kitolódás
tempója lassult, 2013-ban egy „tipikus” édesapa a gyermeke születésekor 34 éves volt (2011-ben 33,7 éves). Ezek a számok azt jelentik, hogy
jellemzően 5 évvel tolódott ki a szülővé válás átlagos kora a rendszerváltás óta hazánkban.48 Ennek a fajta halasztásnak egészségügyi
következményei is vannak, az életkor előrehaladtával a nemző és termékenységi képesség is romlik, ez is befolyásolja a teljes fertilitási rátát.
A 18–49 évesek megoszlása az ideális gyermekszám alapján, ill.
az adott évben 40–44 éves nők gyermekszám szerinti megoszlása (%)
1988
ideális
tényleges
gyergyermekszám mekszám
(18–49
(40–44
évesek)
évesek)

1994
ideális
tényleges
gyergyermekszám mekszám
(18–49
(40–44
évesek)
évesek)

2013
ideális
tényleges
gyergyermekszám mekszám
(18–49
(40–44
évesek)
évesek)

0 gyermek

0

10

0

8

2

13

1 gyermek

3

23

6

20

12

26

2 gyermek

66

49

62

52

65

40

3 gyermek

27

13

29

14

18

15

4 gyermek

1

3

2

3

2

4

5+ gyermek

1

2

0

2

1

1

Összesen

100

100

100

100

100

100

Forrás: Eurostat, KSH NKI (2015)
48 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 46. o.
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Magyarországon a statisztikákból nemigen lehet kimutatni, hogy
az egyes társadalmi osztályok körében hány gyerekes családmodell
a jellemző. Háromnál több gyereket a nők mindössze 5-6 %-a vállal.
Míg Nyugat-Európában az az általános, hogy minél alacsonyabb
valakinek az iskolázottsága, annál kevesebb gyereket vállal, addig
Magyarországon az alsó középosztály – érettségizettek és szakmunkások – között van a legtöbb egygyermekes család, és ehhez
képest az iskolázottságot tekintve lefelé és felfelé is emelkedik
a gyermekek száma. Az utóbbi években például főleg a diplomás
családokban vállalták be leginkább a harmadik gyereket, aminek
valószínűsíthető oka, hogy a támogatási rendszer átalakulása
inkább a módosabb családoknak kedvez. Míg 2009-ben 1866 olyan
családba született meg a harmadik gyerek, ahol mindkét szülő
diplomával rendelkezik, 2012-ben ez a szám 2361-re emelkedett.49
A fenti adatok ellenére a gyermekvállalási hajlandóság nem változott a rendszerváltozás előttihez képest, és optimistább mint az
1994-es érték. Tehát annak ellenére, hogy a gyakorlatban kitolódik
a gyermekvállalási életkor és csökken a teljes termékenységi arányszám, a lakosság továbbra is preferálja a két gyermeket (ténylegesen azonban több esetben nem vagy csak egy gyermek születik),
ugyanakkor visszaszorul a három vagy több gyermekesek aránya.
Eszerint csupán elméletben teljesítünk jól, mert a valóságban az
egygyermekesek aránya az elmúlt évtizedekben mégis meghaladja
a háromgyermekesekét. A fővárosi nők egyötöde gyermek nélkül
éli le életét.

49 Molnár Barbara: A gyerek az új státuszszimbólum a gazdagok között. HVG. 2015.
december. 28.
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20–44 éves nők átlagos gyermekszáma kor és iskolai végzettség szerint
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Forrás: Eurostat, KSH NKI (2015)

Jelenleg a termékenységnek egy hármas tagolódása vehető észre:
a nagyon alacsony végzettségűeké igen magas, a szakmunkás végzettségűeké átlag körüli, az érettségizetteké és a felsőfokú végzettségűeké – egymástól alig különbözve – átlag alatti. Látható, hogy
a diplomás és leendő diplomás nők (közéjük sorolva a felsőfokú
tanulmányaikat folytatókat) 24 éves korukig igen alacsony számban vállalnak gyermeket. A 20-as éveik második felében, 30-as
éveik első felében viszont gyorsan nő az átlagos gyermekszám,
amely 40 éves kor felett eléri az érettségizettekét. A diplomás nők
magas gyermekvállalási kedve tehát nem jelent magas befejezett
termékenységet, hiszen elsősorban arról van szó, hogy a diploma
megszerzése utáni (rövidebb) termékeny életszakaszban bepótolják
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azokat a gyermekeket, amelyeket a tovább nem tanulók már korábban vállaltak.50
Élveszületett gyermekek az anya családi állapota és az
apára vonatkozó adatszolgáltatás alapján
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Forrás: Eurostat, KSH NKI (2015)

Az Alaptörvény szerint társadalmi együttélésünk legfontosabb
kerete a család, amelynek alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Ennek ellenére alacsony a házasságkötések száma,
ráadásul 5 éven belül minden második válással végződik. Ezzel
kapcsolatban viszont pozitív eredmény, hogy a házasságkötések
száma 2010 óta folyamatosan növekszik, de ez a növekmény
50 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 50. o.
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azonban a már gyermekes párok házasságkötései és a többedik
házasságok esetén figyelhető meg jelentős mértékben. Ezért lehetséges, hogy a házasságon kívüli gyermekvállalás aránya az utóbbi
években – ennek ellenére – is emelkedik. 2012 sajátos fordulópont,
mert ez volt az első év, amikor az első gyermekek többsége immár
házasságon kívül született, jellemzően élettársi kapcsolatban. Tehát
etikai értelemben a szülővé válás társadalmi ténye, illetve szubjektív élménye az érintettek többsége számára már nem kötődik
a házasságkötéshez. 2013-ban a maximum nyolc osztályt végzett,
gyermeket vállaló édesanyák mintegy 78%-a (!) nem volt férjezett;
ez az arány az első gyermekek esetében 89%.51 Ez a trend előre
vetíti, hogy amennyiben nem lesznek hatásosak a házasságkötést
preferáló társadalompolitikai beavatkozások (pl. az első házasok
adókedvezménye), akár már 2016-ban kisebbségbe kerülhetnek
Magyarországon a házasságban született gyermekek.52
A rendszerváltást követően az 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről szabályozza az abortuszt. A jogszabály elvi
alapozása az, hogy a női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az
anyaméhben kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti meg. A családtervezés a szülők joga és felelőssége, továbbá a terhességmegszakítás nem a családtervezés és a születésszabályozás eszköze. A szabályozás lényege, hogy a terhesség
csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, a törvényben meghatározott feltételekkel szakítható
meg. Ez utóbbi liberális megközelítés alapján súlyos válsághelyzet
51 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 52. o.
52 Kapitány Balázs – Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori – Őri – Spéder
(szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015. 51. o.
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az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.
Terhességmegszakítások összesen és száz élveszületésre vonatkozóan

Forrás: KSH NKI (2015)

Terhességmegszakítás az 1992. évi LXXIX. törvény alapján
Időpont

Feltételek

A terhesség a 12. hetéig szakít- – azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyezható meg, ha
tető ok indokolja;
– a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
– a terhesség bűncselekmény következménye;
– az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
A terhesség az előbbit feltéte- – korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;
lek esetén a 18. hetéig szakít- – terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve
ható meg, ha az állapotos nő
orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy
az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége a 12.
hetet.
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A terhesség a 20. hetéig – – a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószía diagnosztikus eljárás elhú- nűsége az 50%-ot eléri.
zódása esetén 24. hetéig – szakítható meg, ha
A terhesség az időtartamától – az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok
függetlenül szakítható meg
miatt;
– a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.
Forrás: 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről

Bár a terhességmegszakítási eljárás számos garanciális elemet tartalmaz (tanácsadás, meghallgatás, tájékoztatás, örökbeadási lehetőség stb.), továbbá tilos bármilyen eszközzel terhességmegszakításra
ösztönözni vagy azt népszerűsíteni, a szabályozás eredményként
mégis 1990-től, csak a legális abortuszok következtében mintegy
másfélmillió gyermek (összesen 1 498 161) nem született meg.
További, a demográfiát is érintő jelenség a munkavállalói kivándorlás, amelynek a gyermekvállalásra is hatása van. A téma szempontjából nem a szakképzett munkaerő hazai hiánya a központi kérdés, hanem a fiatal korosztály, mint szülők elvándorlása.
Az elmúlt években – lényegében 2011 óta, az uniós munkaerőpiaci liberalizációt követően – Magyarországról meginduló tömeges
migráció elsősorban a gyermekvállalási életkorban lévő korosztályt
érinti. A mintegy félmillió kivándorolt többsége fiatal, jellemzően
40 alattiak, így szinte valamennyien potenciális szülők. Egy részük
családja Magyarországon maradt, rendszeres átutalásaik nagyban
hozzájárulnak a család megélhetéséhez, nemzetgazdasági szinten
a fizetési mérleg javításához. Nem ismerünk olyan statisztikát, mely
megmutatná, hogy a tartósan kinnmaradók révén mennyi újszülött
vész el Magyarország számára. Számuk viszont egyre nő, s nagyságrendjük révén komoly fejtörést okoznak a kormánynak. A Brit Statisztikai Hivatal (ONS) 2011-ben a népszámlálással összefüggésben
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az Angliában és Walesben élő bevándorló nők termékenységét is
elemezte.53 Ennek eredményeként a brit és walesi 1,93-as teljes termékenységi arányszám felbontható a helyben született lakosság
1,84-es és a bevándorlók átlagos 2,21-es termékenységi arányszámára. A líbiai bevándorolók termékenységi arányszáma például
5,6, a dél-koreaiak vagy olaszok esetén ugyanez az érték csupán 1,1.
Az Európai bevándorló nők TFR-je Angiában és Walesben

Forrás: Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK, 2011 Census data.
Office for National Statistics, 2011, 2014

A magyarországi születésű anyák által 2011-ben vállalt gyermekek
közül 1225 újszülött Angliában vagy Walesben jött világra. (2011ben egész Vas megyében 1826 gyermek született.) A magyarországi
bevándorlókra számolt TFR 1,63, amely lényegesen meghaladja
a hazai 2011-es 1,24-t. A legtöbb volt szocialista ország általános
sajátossága, hogy kivándorlóik gyermekvállalási kedve jelentősen
53 Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK, 2011 Census data. Office
for National Statistics, 2011, 2014.
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meghaladja az otthon maradottakra jellemző értéket. Angliában
és Walesben például a lengyel nők TTA-ja 2,13 volt a lengyelországi
1,3-mal szemben.54

3. KÖVETK EZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Napjaink demográfiai változásait – a tanulmányban is feldogozott – hivatalos hazai és nemzetközi statisztikák is alátámasztják.
Elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal adataira érdemes utalni,
de ugyancsak itt említhető az ENSZ, az OECD vagy a Eurostat
kimutatásai is. Megindult a népességcsökkenés, az utolsó népszámláláskor (2011) Magyarország lakosainak száma már csak 9,982
millió volt. Fogy a magyar. Sajnos, a statisztikai adatoknál jobban.
A bejelentett lakcím ugyanis nem azonos az itt-lakással, és a külföldről hazautalt pénz bármennyire is javítja az egyes családok és
az ország helyzetét, azonban nem itt adózik, s a kinti jövedelemnek
csak töredéke költődik el a hazánkban. A gond ennél még nagyobb,
mert a különféle felmérések mindegyike azt mutatja, hogy kimenekült honfitársaink zöme nem is tervezi, hogy a Kárpát-medencébe
végleg visszatérjen. A tendencia lassítására vonatkozó eddigi állami
tervek (pl. akadémiai ösztöndíj keretében a külföldön dolgozó fiatal
magyar diplomások hazacsábítása eddig eredménytelen, mindös�sze néhány tucat fő.) A kinti 3-4-szeres munkabérek miatt realitása
sincs a tendencia megfordulásának. A becslések szerint (a tükörstatisztikák szerint is legalább 300 ezer) mintegy bő fél millió magyar
van tartósan külföldön (elsősorban Angliában, Németországban
és Ausztriában), s ehhez ha hozzászámítjuk a legutóbbi fél évtized
54 Spéder (szerk.): Demográfiai portré 2015 jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH
Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest, 2015.
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természetes népességfogyását, úgy a jelenlegi valós hazai népességszám 9,4 millió fő alatt van. A lakosságszám csökkenési üteme
ugyanakkor kicsit fékeződött is: közrejátszik az elöregedő társadalom, az élettartam megnyúlása. A várható élettartam az utóbbi fél
évszázadban több mint 10 évvel megnőtt, ami ugyan a demográfiai
helyzeten javít, de számos, korábban nem jelentkező problémát
vet fel (nyugdíj, egészségügy, intézményhiány, akadálymentesítés,
szociális háló stb.).
Az említett új jelenségek egyike sem magyar specialitás. A térség államainak mindegyike hasonló gondokkal küzd, hol erősebb,
hol gyengébb a tendencia. A migrációs kérdést leszámítva Nyugat-Európában is hasonló problémák vannak, nem véletlen, hogy
sokan megkérdőjelezik az öreg kontinens jövőjét, jóllehet a kérdéskörre már jóval korábban is sokan felhívták a figyelmet, mindössze
két példa: nemzetközi vonatkozásban említendő Spengler Untergang des Abendlandes, azaz a Nyugat hanyatlása című könyve
(1918, 1922), illetve Kolozsvári Grandpierre Emil Herder árnyékában című munkája (1979) a magyarság eltűnéséről.55 A magyar
trend a rendszerváltozást követően a nyugati világhoz igazodott, a népesség is hasonlóan alakul(t): alacsony a termelékenységi ráta, megemelkedett az átlag életkor és elöregedő a társadalom, hiányszakmák jelentkeznek a munkaerő piacon. A gazdasági
és jogi ösztönzőket szinte teljes mértékben kimerítette a családpolitika. Pusztán a finomhangolások közé tartozik, hogy az anyák
védelme mellett a családapákra is érdemes lenne kiterjeszteni
a munkaviszony munkáltatói megszüntetésének szigorítását, mert
55 Utalás az ún. herderi jóslatra – miszerint a magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve,
s századok multán talán nyelvüket is alig lehet felfedezni. In: Johann Gottfried Herder,
Werke, Band III/1, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, [1791] herausgegeben von Wolfgang Pross, Carl Hanser Verlag. München, 2002. 633. o.
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kisgyermekek esetében, ha a kereső szülő is elveszíti a havi rendszeres jövedelmét, az az egész család megélhetését és egzisztenciáját is
súlyosan veszélyeztetheti. Az sem ördögtől való, hogy a nagyszülők családi besegítése is valamilyen formában támogatható lenne.
A tanulmány nem érintette a demográfiához kapcsolódóan
a migráció kérdését. Tette azt azért, mert úgy tűnik, a közeljövőben
nem a természetes folyamatok döntik el ennek alakulását, hanem
a hazai és a brüsszeli adminisztráció. A helyzet felemás, minden
vonatkozásban. Magyarországnak szüksége van jelentős számú
(elsősorban szakképzett) munkaerőre, illetve gyermekvállaló fiatalra, de nem feltétlen a jelenlegi donor országokból. A magyar
kormány nem kíván bevándorlókat, ugyanakkor az adott államokban toborozza azokat a gazdagokat, akik a letelepedésért fizetni is
tudnak. A propaganda sulykolja a nemzeti érdeket, azaz ne fogadjunk be migránsokat, míg például a történelmi egyházak előszeretettel említik a menekültek, vándorok felkarolását. Kivétel nélkül
valamennyi kiemeli ennek óriási emberi és lelki értékét. Különösen teszi ezt az Irgalmasság évében az egyetemes katolikus egyház
(nem a Magyar Püspöki Kar) tanítása, ami, mint legnagyobb létszámú magyar felekezeté, bizonyos hatással van a hívőkre. Nehéz
különbséget tenni migráns és menekült között, hiszen legnagyobb
részük gazdasági menekült, ugyanúgy, mint a félmillió nemrég
külföldre költözött munkavállaló hazánkfia, „csak” épp az elnevezések és vonatkozó jogszabályok mások. Korlátlan befogadásuk nyilván egyetlen országban sem lehetséges, és nagy valószínűséggel a demográfiai helyzet egészséges javítása így nem érhető el.
Ugyanakkor, mint jelenség, kétségtelenül létezik, várhatóan egyre
nagyobb hullámban fog hatni. Szabályozása nem csupán az egyes
államok, hanem a nemzetközi intézmények feladata is. A vártható
nagy emberáradat megfékezéséhez nem lesz elegendő sem a kerítés,
sem az esetleges európai összefogás a közös védelemre. Járható út
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lenne a helyi lehetőségek kialakítása, az otthontartás támogatása, de
ehhez Európa önmagában kicsi. Az 500 milliós unió közel fele maga
is segélyre szorul, a többi, milliárdos csoportot ellátni nem képes.
A demográfiai számok alapján egyértelmű, hogy a jogi és gazdasági ösztönzők önmagukban nem elegendők, eredményességük és
hatékonyságuk nem hozza a kívánt hatást, ezért ezek mellett más
externáliák is valós lehetőséget jelentenek. A kormányzati intézkedésekre ugyanis nem feltétlenül csakis (gazdaságilag) racionális válaszokat ad a társadalom. Amennyiben megfigyeljük a hazai
gyermekvállalást és családalapítást ösztönző rendszert, akkor egy
igen széles spektrummal találkozunk: közvetlen pénzbeli és természetbeni állami támogatások, transzferek, adó- és járulékkedvezmény, foglalkoztatási és munkajogi garanciák, otthonteremtési
juttatások és támogatások. Szinte alig lehet olyan további pozitív
tényezőt találni, akár nemzetközi kitekintés alapján, amely hiányzik Magyarországon és jelentős demográfiai hatása lenne. Mégis
azt lehet megfigyelni, hogy amennyiben nem lesznek hatásosak
a házasságkötést preferáló társadalompolitikai beavatkozások, akár
már 2016-ban kisebbségbe kerülhetnek Magyarországon a házasságban született gyermekek. Ugyanakkor mindenképp hiányosság,
hogy a Csvt. rendelkezései megvalósítására vonatkozóan a családok támogatására (családpolitika) nincs átfogó hosszútávú és következetes állami stratégia. Ennek ellenére a családpolitikára vonatkozó kormányzati elképzelés, a demográfiai cél kikövetkeztethető
és/vagy a jogszabályokban kifejezetten nevesített, lásd a 2013-ban
megjelent Család- és népesedéspolitikai akcióterv vagy az EMMI
által megjelentetett Fehér Könyv a gyermeket vállaló és nevelő családokról 2014-2020, további felzárkóztatási tanulmányok.56 A jog
56 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák
(2011–2020)
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megteremti elvi szinten és konkrét rendelkezésekkel is az állami
beavatkozás eszközeit (intézkedések, programok, szervezeti és
működési keretek) az államháztartás pedig eltérő mértékben és
módon pénzügyi forrást biztosít ezekhez. Az ösztönzőkkel kapcsolatban arra is szükséges utalni, hogy ahogy a példák is mutatják
a negatív vagy szankcionáló családpolitika, jogi és gazdasági eszközök hosszútávon nem vezetnek eredményre, a pillanatnyi demográfiai hatás nem fenntartható, esetenként (lásd Ratkó-gyerekek)
még nagyobb nehézséget okoz az állam és a társadalom, a későbbi
generáció(k) számára, mint a népességcsökkenés jelensége.
Tehát hiába az alapvetően családbarát- és támogató hazai állami
jogi és gazdasági környezet, a társadalom mégsem racionálisan
közelít a gyermekvállaláshoz, további emocionális elemek határozzák meg viselkedésüket. A jelenségcsoport orvoslásához következésképpen nem elegendő önmagában – akár közel tökéletes – politikai vagy intézményes döntések meghozatala és jogszabályalkotás,
hogyha mindezt nem kíséri társadalmi attitűdváltozás is. Erre
magyarázatul szolgál például – ahogy a tanulmány elején is szerepel Kína, Nigéria, Manhattan esete –, hogy a gyermek és gyermekvállalás megítélése az egyes kultúrkörökben jelentősen eltérő.
Nagyon befolyásoló a közvetlen környezet, a családi minta. Hatással van a mintaadó iskola, civil szervezet, mindenekelőtt az egyház.
Nem lebecsülendő a média szerepvállalása. Bizonyosan jó hatásúak
a pozitív példák, olyan fórumok, ahol ezekkel közvetlenül lehet
találkozni. Az elemzésből kiderül, hogy a népszaporulat változása
nem csupán anyagi helyzet függvénye. Sőt, arra is utaltunk, hogy
a szegényebb világban a gyermekvállalási kedv magasabb, Magyarországon belül is. Mindenképpen szükséges, hogy döntéshozók
Társadalmi folyamatok Magyarországon a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia elfogadásának időszakában 2009–2012.
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mielőbb kezdjék meg a párbeszédet azokkal a civil szervezetekkel,
egyházakkal, médiával stb., akik nagyon is sokat tehetnek a trend
megváltoztatásáért. Ráadásul, az adott területeken ők lényegesen
profibbak, mint az állami bürokrácia, így bizonyosan hatékonyabbak is lehetnek, végül is ez a szakterületük. Ehhez szinte elengedhetetlen a konkrét célok kijelölése, és az érintett érdekképviseletekkel
stb. történő egyeztetés, az érintetteknek megfelelő ösztönző rendszer kialakítása. Szükséges a hiányzó minták pótlása, a követhető
példák megkeresése és prezentálása, és ehhez tartozóan az új értékrend átalakítása. Az említettek jó része nem csupán, vagy nem elsősorban (állami, köz)pénz kérdése. Megfelelő koordinálással – értsd:
párhuzamosságok elkerülése, konkrét szakterületek kijelölése –
koncentráltabb eredményt lehet elérni. Viszont az is biztos, hogy
ennek kialakítása nagyon is időigényes, jótékony hatásuk megjelenése akár évtizedek múlva érzékelhető csak. Eszmét, ideát lerombolni könnyű, de felépíteni fáradtságos, hosszútávú következetes
elköteleződést jelent.
*
Vértesy László egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
oktatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett 2005-ben, ezt követően ott, majd a
Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában fejezte
be jogtudományi PhD tanulmányait 2008-ban. 2011-ben a
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Doktori Iskolájában védte meg közgazdasági PhD értekezését.
Kutatási területe a jog és közgazdaságtan (law and economics), a
jogtudományon belül elsősorban a közigazgatási jog és a pénzügyi jog, a közgazdaságtan keretében pedig a makroökonómia,
pénzügyi ágazatok, monetáris és fiskális politika, gazdasági
konjunktúra.
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A JOGI SZ A BÁ LYOZ Á S MINT
A Z IR R EGUL Á R IS MIGR ÁCIÓ
K ATA LIZ ÁTOR A 1

1. BEVEZETÉS, HIPOTÉZIS, MÓDSZERTANI ALAPOK

Az európai történelem egészen a XX. század közepéig a kivándorlás története volt – legalábbis migrációs szempontból. A múlt
század közepétől azonban ez a tendencia megfordult, s azóta az
európai kontinenst a migráció immár sokkal inkább cél-, nem
pedig kibocsátó területként érinti.2 Erre a tendenciára erősített
rá a már 2010-től felgyorsuló, de valójában az Európa területét
csupán az elmúlt két évben látványosan elérő, a korábbi években
megszokott mértéket jóval meghaladó irreguláris migrációs mozgás.3 Az irreguláris migráció, mint társadalmi jelenség korábban
1 A tanulmány elkészítésében és jobbá tételében nyújtott segítségért hálás köszönet illeti
Bodnár Gergelyt, Deli Gergelyt, Gallai Sándort, Kováts Andrást, Molnár Tamást, Nagy
Boldizsárt, Szánthó Miklóst és Wetzel Tamást, akik nélkül ez az írás bizonyosan szegényesebb lett volna. Külön köszönet illeti Horváth Dánielt, Purger Zsófiát, Sántha Hangát
és Speidl Biankát az adatgyűjtésben és -rendszerezésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségért. Minden megfogalmazásért, illetve esetlegesen fennmaradt hibáért vagy hiányosságért a felelősség természetesen továbbra is a szerzőt terheli.
2 Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon. PhD-értekezés, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola 2009. 2. o.
(https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Wetzel%20Tam%C3%A1s%20PhD.pdf)
(Letöltés ideje: 2016.09.05.)
3 Az Eurostat adatai alapján az Európai Unió 2004-es bővítését követően a menedékkérelmezők éves száma minden évben 300 000 alatt volt. 2013-ra ez a szám 431 000-re,
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nem látott kihívások elé állította az Európai Uniót és tagországait.4
Ezzel párhuzamosan egyre élesebben rajzolódik ki egy olyan világszintű tendencia, amely a reguláris és az irreguláris migrációban
érintettek számának exponenciális növekedését mutatja, illetve
vetíti előre a jövőre nézve.5 A kényszermigrációt kiváltó okok
száma és súlyossága mind Afrikában, mind a közel-keleti és középázsiai térségében jelentős mértékben megnőtt, illetve fokozódott.6
2014-ben 627 000-re, 2015-ben pedig 1 300 000-re nőtt. Eurostat: Asylum statistics.
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
4 Irreguláris migrációnak nevezzük a tanulmányban, amikor egy külföldi személy érvényes jogi státusz nélkül tartózkodik egy ország területén vagy nem legális úton érkezett
egy ország területére, de ezt később legalizálni próbálja. Ez a „legalizálási kísérlet” pedig
leginkább menedékkérelem benyújtásával történik. A menekültként történő elismerést vagy a nemzetközi védelemben részesítést követően (de már önmagában a kérelem
benyújtását követően is) a tartózkodás jogszerűvé válik, a kérelem elutasítását pedig sok
esetben jogi státusz nélküli továbbtartózkodás követi. Más megközelítésben, de ugyanezt a jelenséget átfogva: az irreguláris vándorlás két részre oszlik: a kényszervándorlásra
(tehát a menekülésre), valamint az illegális vándorlásra, azaz külföldiek illegális határátlépésére és tartózkodására. (Lásd és vesd össze Hautzinger Zoltán szerk.: A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiadó, Budapest 2014. 17-18. o. és Gyeney
Laura: A legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára. PhD-értekezés Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola. Budapest 2011. 13. o.)
5 Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (a továbbiakban: ENSZ) Menekültügyi Főbiztossága Hivatalának (a továbbiakban együtt: UNHCR) véleménye szerint jelenleg a világon majdnem 55 000 000 nemzetközi védelemre szoruló személy van. UNHCR: Populations of concern to UNHCR (http://www.unhcr.org/564da0e3b.html) (Letöltés ideje:
2016.09.05.) A Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban:
OECD) adatai alapján az OECD-tagországokban 2013-ban 117 000 000 nemzetközi migrációban érintett (külföldön született) személy élt, amely a 2000-ben rögzített adatokhoz
képest 35 000 000-s, azaz 40 százalékos növekedést mutat. OECD: International Migration Outlook 2015. OECD Publishing, Paris 2015. (http://www.keepeek.com/DigitalAsset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015_migr_outlook-2015-en#page14) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
6 Lásd pl. a Magyar Tudományos Akadémia Migrációs Munkacsoportjának Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migrációs tényezői, irányai és kilátásai című tanulmány kibocsátó országokra vonatkozó részeit. Magyar Tudományos Akadémia Migrációs Munkacsoport: Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, iránya
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Ebből következően ezeknek a földrajzi, kulturális, társadalmi,
gazdasági, politikai és történelmi értelemben rendkívül különböző
területeknek jelenleg az a közös tulajdonsága, hogy az instabilitás
egybetartozó régiójának tekinthetőek, ahonnan minden valószínűség szerint a jövőben is nagy tömegű és folyamatos kiáramlás
várható. Az okok és azok mozgatórugóinak megértése a potenciális
fogadó régiók politikai stabilitásának fenntartása érdekében kulcsfontosságú.7 A migrációról folyó nemzetközi diskurzus azonban
jelenleg leginkább egy olyan húzd meg-ereszd meg játékra hasonlít,
amelyben azok az intézményi, állami érdekek, amelyek szerint
a migrációs hullámok a stabilitást fenyegetik, élesen szemben állnak a migrációra vonatkozó egyéni érdekekkel és vágyakkal.8
Jelen tanulmányban tehát annak vizsgálatára teszünk kísérletet,
hogy:
a) a nemzetközi menekültjog,9
és kilátásai. (Szerk.: Csuka Gyöngyi, Török Ádám) (http://mta.hu/data/cikkek/106/1060/
cikk-106072/_europabairanyulo.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
7 A tömeges, kontrollálatlan migráció a célországok geopolitikai értelemben vett destabilizálásra is alkalmas. Egy tanulmány több mint 70 olyan alkalmat azonosított a nemzetközi politikából, amikor egy migrációs mozgásnak ilyen hatása volt. (Lásd: Kelly M.
Greenhill: Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion. Stategic Insights, Vol. 9 (1) Spring/Summer 2010.) Az Európai Uniót érő migrációs
krízis további geopolitikai összefüggéseiről lásd Roderick Parkes: European Union and
the Geopolitics of Migration. Swedish Institute of International Affairs UIpaper 2015/1.
(http://www.ui.se/eng/upl/files/111585.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
8 Franck DÜvell: Globalization of Migartion Control: A Tug-of-War between Restrictionists and Human Agency? Holger Henke (ed.): Crossing Over – Comparing Recent Migartion in the United States and Europe. Lexington Books, Lanham 2005. 26. o.
9 A UNHCR fogalomhasználata szerint a nemzetközi menekültjog „(…) célja az üldöztetés elől menekülő menedékkérők és az elismert menekültek védelme. A nemzetközi
menekültjog számos nemzetközi és regionális jogi dokumentumot, valamint a világ minden országára vonatkozó nemzetközi szokásjogot foglal magában, és bizonyos mértékig
átfedésben van a nemzetközi emberi jogi törvényekkel. 1945 óta számos nemzetközi és
regionális emberi jogi egyezmény és egyéb joganyag született.”
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b) az Európai Unió határok ellenőrzésével, menekültüggyel és
bevándorlással kapcsolatos szakpolitikái,10 amelyek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre
vonatkozó úgynevezett megosztott hatáskör nagy részét fedik
le, valamint
c) a z Alaptörvény és magyar jogszabályi környezet11
befolyásolja-e, s ha igen, akkor miként a fenti mozgásokat.12 Arra
keressük tehát a választ, hogy a jogi szabályozás milyen hatást vált
ki a gyakorlatban és miképpen befolyásol bizonyos migrációs mozgásokat. Ennek kiderítésére legalkalmasabbnak a viselkedéstani
joggazdaságtan (behavioral law and economics) módszere13 látszik,
amely a jogi szabályozás hatásvizsgálatával foglalkozó módszertan.
A viselkedéstani joggazdaságtan alapvető módszertani kiindulópontja, hogy a jogi szabályozás által érintett szereplőkre nem
a neoklasszikus közgazdaságtan által meghatározott racionális,
kereslet-kínálat alapján döntő, érdekorientált és megfelelő információmennyiség birtokában lévő, hanem korlátozott racionalitású,
befolyásolható, szubjektív megfontolásokra hallgató, korlátozott
információmennyiséggel rendelkező egyénekként tekint. Jelen
kutatásunk számára ez a módszertani kiindulópont azért megfelelő, mert a jogi szabályozás által az egyénekre gyakorolt hatások
vizsgálatára alkalmas, mégpedig oly módon, hogy a szubjektív
UNHCR: Nemzetközi menekültjog. Az otthonaikból elüldözöttek védelmének alapeszközei (http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/informacioforrasok/jogi-dokumentumok/nemzetkozi-menekultjog.html) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
10 Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 77-80. cikke.
11 Elsősorban az Alaptörvény XIV. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a migrációhoz való
jog, mint alapvető emberi joggal összefüggő tudományos vita vonatkozásában.
12 Az a), b) és c) pontot a továbbiakban összefoglalóan migrációs szabályrendszernek
fogjuk a jelen tanulmányban nevezni.
13 A módszertan legteljesebb összefoglalását lásd Cass R. Sunstein (ed.): Behavioral Law
& Economics. Cambridge University Press, New York 2000.
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vagy jogon túli tényezőket sem hagyja figyelmen kívül. Mindezek
a szempontok a migrációs mozgásokat kiváltó indokok és mozgatórugók megértéséhez elengedhetetlenek, és más módszertannal
kevésbé hatékonyan vizsgálhatóak.
Első állításunk, hogy a reguláris migrációs csatornákon rendkívüli módon nehéz megérkezni az Európai Unió területére. Azon
egyéneknek, akiknek mégis sikerül, valójában vagy nincs esélyük
reguláris úton az Európai Unió területére lépni, vagy nincs esélyük
hosszabb időtartalmú tartózkodásra és letelepedésre jogosító engedélyt szerezni. A jelenlegi migrációs szabályrendszer általánosságban nem jutalmazza, sőt, néhol kifejezetten bünteti a reguláris
migrációs csatornák használatát.
Második állításunk, hogy a fentiekből következően az érintettek az irreguláris migrációs csatornák irányába mozdulnak el. Ezek
a gyakorlatban elsősorban a nemzetközi, valamint az Európai Unió
és a tagállamok menekültjogi rendszerének használatát jelentik –
attól a stádiumtól pedig szinte bizonyosan, amikor az érintettek
a hatóságokkal először kapcsolatba kerülnek. A bevett modellnek
az tekinthető, hogy az érintettek az irreguláris migrációs mozgásukat utólag nemzetközi védelemben részesített személlyé válással
kívánják „legalizálni” a célországban, ezzel küszöbölve ki a reguláris migrációs utak gyakorlati lezártságából eredő hátrányokat,
amelyre az első állításunkban utaltunk. Úgy véljük továbbá, hogy
erre a „státuszlegalizáló” lépésre az érintetteknek csupán a célországba belépést követően van lehetőségük, és ez a célországig tartó
migrációs útvonal mentén található tranzitországok hatóságaival
történő együttműködési hajlandóságot érdemben csökkenti. Ellentétbe állítva a reguláris migrációs csatornákra vonatkozó állítással,
a második észrevételünket úgy is fogalmazhatnánk, hogy a jelenlegi migrációs hullámban érkezők vonatkozásában a migrációs
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szabályrendszer – hadd szabadjon ilyen erőteljesen fogalmazni –
kifejezetten jutalmazza az irreguláris csatornák használatát.
Összefoglaló hipotézisünk pedig úgy szól, hogy a reguláris migrációs csatornák használatát nehezítő és az irreguláris csatornákat
jutalmazó migrációs szabályrendszer jelen pillanatban nemhogy csillapítaná, hanem kifejezetten katalizálja az Európai Unióra nehezedő
migrációs nyomást. Ezt a hatást felmérve és együtt olvasva a jövőbeli
potenciális migrációs mozgások magas számára vonatkozó becslésekkel, azt is feltételezhetjük, hogy a jelenlegi migrációs szabályrendszer
nem módosításra, hanem olyan paradigmatikus megváltoztatásra
szorul, amely képes ennek a katalizátor hatásnak a megszüntetésére.
A viselkedéstani joggazdaságtan módszerének megfelelően
a fenti hipotézisünket komplex módon kívánjuk igazolni. Elsődlegesen azonosítjuk a migrációs szabályrendszer reguláris és irreguláris módozataira vonatkozó főbb szabályozási sarokpontokat,
amelyek képesek arra, hogy emberi viselkedést befolyásoljanak. Ezt
követően statisztikai adatok és empirikus kutatási eredmények felhasználásával a leggyakoribb kibocsátó országok állampolgárai
számára rendelkezésre álló reguláris migrációs csatornák kiterjedését vizsgáljuk. Feltételezésünk szerint a kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények vissza fogják igazolni azt, hogy az érintett
országok állampolgárai vonatkozásában a reguláris migrációs csatornák gyakorlatilag zárva vannak. Végezetül az irreguláris migrációs csatornákkal, illetőleg a menekültügyi rendszer használatával
kapcsolatos lehetőségeket vizsgáljuk, ugyanúgy kvantitatív statisztikai adatok és kvalitatív empirikus kutatási eredmények felhasználásával. Feltételezésünk szerint ennek eredménye pedig egyértelművé fogja tenni, hogy az érintetteknek kizárólag a célországba
megérkezéssel és a menekültügyi rendszer használatával van lehetősége a státuszlegalizálásra, amely szívó hatásként érdemben növeli
az irreguláris úton az Európai Unió területére érkezők számát.
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2. A MIGR ÁCIÓR A VONATKOZÓ
LEGFŐBB SZABÁLYOZÁSI SAROKPONTOK
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

2.1 Az Európai Unió reguláris migrációs szabályai
Az Európai Unió területére irányuló reguláris migrációs mozgásokra vonatkozó szabályok az úgynevezett megosztott hatáskörök
közé tartoznak, ahol mind az Európai Unió, mind pedig az uniós
országok alkothatnak és elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. Az uniós országok csak akkor gyakorolhatják hatáskörüket,
ha az Unió nem gyakorolja, vagy lemond arról.14 A bevándorláspolitika keretében – amely a mi terminológiánk alapján a reguláris migrációt foglalja magában –, az Európai Unió a következő
területek szabályozására jogosult jogi aktusokat elfogadni (a jelen
tanulmány keretei között nem részletezett egyéb korlátok között –
például arányosság és szubszidiaritás elve).
Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg a vízumokra és az egyéb rövid
távú tartózkodásra jogosító engedélyekre vonatkozó közös politikára, illetve azokra az ellenőrzésekre, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni, valamint azokra a feltételekre
vonatkozóan, amely mellett harmadik országok állampolgárai rövid
ideig szabadon mozoghatnak az Európai Unión belül.15 Ezen túlmenően az Európai Uniónak joga van a közös bevándorláspolitika
kialakítása céljából olyan jogalkotási aktusokat elfogadni, amelyek
a beutazás és a tartózkodás feltételeit, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek
14 Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 2. cikk (2)
bekezdése és 4. cikk (2) bekezdés j) pont.
15 EUMSZ 77. cikk (2) bekezdés a)-c) pont.
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tagállamok által történő kiadására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, beleértve a családegyesítési célúakat is. Mindez ugyanakkor nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy meghatározzák, harmadik országok hány olyan állampolgárát engedik be területükre,
akik a harmadik országból azzal a szándékkal érkeznek, hogy
önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként vállaljanak munkát.16
Ezen uniós alapszerződésekben megtalálható felhatalmazások
alapján a közös bevándorláspolitika irányába tett uniós szabályozási aktusok több rendeletben és irányelvben születtek meg,17 mivel
az egységes szabályozás elfogadására nem mutatkozott szándék,
illetve így jobban elválasztható a különböző célú legális migrációra
vonatkozó közös minimumszabályozás.18
16 EUMSZ 79. cikk (2) bekezdés b) pont és (5) bekezdés.
17 Tekintettel arra, hogy az irreguláris migráció egyik legjellemzőbb fajtája, amikor reguláris keretek között bekövetkezett belépést követő „túltartózkodás” esete áll fenn, ezen
elemzés keretein belül az Európai Unió területén történő rövid idejű tartózkodásra vonatkozó szabályokat ugyanúgy vizsgáljuk, mint a szűkebb értelemben vett bevándorláspolitikához jobban kapcsolható hosszabb idejű tartózkodásra vonatkozókat. A „túltartózkodás” kérdése a mostani irreguláris migrációs hullámot megelőzően az uniós migrációs
politika egyik legnehezebb ügye volt (lásd pl. Christal Morehouse – Michael Blomfield: Irregular Migration in Europe. Migration Policy Institute. Washington 2011. 12. o. és
Pia M. Orrenius – Madeline Zavodny: Irregular Immigration in the European Union.
Swedish Institute for European Policy Studies, European Policy Analysis 2016. 4–5. o.
(http://www.sieps.se/sites/default/files/2016_2_epa%20eng.pdf ) (Letöltés ideje:
2016.09.05.)
18 A legfontosabb uniós rendeletek és irányelvek a következőek:
––Az Európai Parlament és a Tanács 81/2009/EK rendelete az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni határ-ellenőrzési kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról
––Az Európai Parlament és a Tanács 296/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról
––Az Európai Parlament és a Tanács 265/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK
rendeletnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek
mozgása tekintetében történő módosításáról
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Valamennyi, különböző célú és időtartalmú beutazási engedély
esetén komoly, bizonyos tekintetben nehezen teljesíthető, előzetesen igazolandó feltételnek kell megfelelniük a kérelmezőknek. Nézzünk egy-két példát az uniós jogi aktusok alapján:
Valamennyi tagállam és az összes típusú beutazási engedély esetében érvényes, hogy a határ átlépésére jogosító úti okmánnyal vagy
okmánnyal és – amennyiben szükséges a vízumszabályozás alapján
––Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról
––Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/
EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
––Az Európai Parlament és a Tanács 2016/801/EU irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes
szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről
––A Tanács 2003/86/EK Irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról
––A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK
irányelv az „uniós kék kártya”, amelynek alapján a magasabb képzettségű munkavállalók kedvezőbb feltételek mellett kaphatnak tartózkodási és munkavállalási engedélyt.
––A harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről 2014/36/EU irányelv a legfeljebb kilenc hónapig tartó idénymunkásként való munkavállalás szabályozza azok
számára, hogy az évszakok változásához kötődő tevékenységet végezzenek, miközben megtartják harmadik országbeli állandó lakóhelyüket.
––A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv és a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó
összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 2011/98/EU irányelv, amelyek meghatározzák a huzamos tartózkodás feltételeit és közös, egyszerűsített eljárást hoznak létre azok számára, akik
tartózkodási és munkavállalási engedélyért folyamodnak egy tagállamban.
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– érvényes vízummal kell rendelkezni; igazolni kell a tervezett tartózkodás célját és körülményeit; megfelelő, igazolt anyagi fedezettel
kell rendelkezni mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind
pedig a származási országba való visszatéréshez, vagy egy olyan
harmadik országba történő átutazáshoz, ahová biztosan beléphet;
nem állhat beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt; nem jelenthet veszélyt a tagállamok közrendjére, belső
biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira.
A harmadik országbeli állampolgárok tanulmányi célú beutazásának alapfeltételei ezen túlmenően a következők: az adott személynek előzőleg felvételt kellett nyernie valamely felsőoktatási
intézménybe; az adott személynek rendelkeznie kell a megélhetés,
a tanulmányai és a visszatérés költségeit fedező anyagi forrásokkal;
az adott személynek kellő szinten ismernie kell a folytatandó tanulmányi program nyelvét; az oktatási intézmény által meghatározott
beiratkozási díjat előzőleg be kell fizetni.
Az úgynevezett „kék kártya” kérelmezőinek a következő iratokat kell bemutatniuk: az érintett uniós országban legalább egyéves időtartamú érvényes munkaszerződést vagy kötelező érvényű
állásajánlatot, amelynek bérezése a bruttó éves átlagbér legalább
másfélszerese; olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy rendelkezik a szükséges képesítésekkel; illetve igazolnia kell, hogy rendelkezik betegbiztosítással.
Végezetül munkavállalási célú huzamosabb tartózkodás esetén
az alábbi többletkövetelményeknek kell megfelelni: stabil és rendszeres jövedelemforrások, amelyek elegendők önmaguk és családtagjaik eltartására anélkül, hogy az érintett tagállam szociális
segélyezési rendszerére szorulnának; az érintett tagállam saját
állampolgárainak egészségbiztosításához hasonló teljes körű egészségbiztosítás; a tagállamok megkövetelhetik továbbá a harmadik
országok állampolgáraitól, hogy a nemzeti jognak megfelelően
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feleljenek meg a társadalomba való beilleszkedésre vonatkozó
követelményeknek.
A rövidebb és huzamosabb idejű tartózkodásra vonatkozó engedélyek iránti kérelmeket főszabály szerint a célország külképviseletén kell benyújtani (bizonyos esetekben lehetséges közvetlenül
az adott tagállam idegenrendészeti hatóságánál, valamint az uniós
tagállam külső határán is a kérelem benyújtása).19
A fentiek alapján jól látszik, hogy az Európai Unió területére
reguláris migrációs csatornákon történő belépés és rövidebb vagy
huzamosabb ideig történő tartózkodás során a kérelmezőknek
komoly – ráadásul tagállamonként némiképp eltérő – anyagi jogi
feltételeknek kell megfelelniük, valamint alapos, s az anyagi jogi
feltételek fennállásának hitelt érdemlő igazolására épülő eljárásjogi
rendszeren kell sikerrel „átverekedni magukat”, miközben a kérelembenyújtási és a hatóságokkal történő kommunikációt megkön�nyítő csatornák korlátozott elérésűek. Nem is beszélve arról, hogy
19 Jelen tanulmányban a reguláris migrációs csatornákra vonatkozó szabályozási csomópontok azonosítása során csupán az uniós jogalkotási szintet érintettük, tekintettel
arra, hogy vizsgálatunk tárgya szempontjából elegendőnek mutatkozik csupán ennek
bemutatása. Ezen tárgykörben ugyanis a nemzetközi jogi szint nem jelentékeny. „Globális, nemzetközi szinten a migráció korántsem élvez teljes és részletes szabályozottságot.
Az általános nemzetközi jognak a külföldiek beutazására, tartózkodására, illetve jogállásukra nézve nincsenek részletes szabályai: a nemzetközi síkon eleddig megvalósult szabályozás igencsak hézagos. (…) A menekültügy a nemzetközi jogban már jobban szabályozott és
a tényleges univerzalitás igényével fellépő terület (a Genfi Egyezménynek mintegy 150 állam
a részese).” (Berta Krisztina – Molnár Tamás – Töttős Ágnes: A migráció nemzetközi és európai uniós jogi szabályozása: a laza univerzális keretektől az átfogó, egységes
EU-szakpolitikáig. Migráció és Társadalom 2012/2. (http://rendeszet.hu/folyoirat/2012/2/
migr%C3%A1ci%C3%B3-nemzetk%C3%B6zi-%C3%A9s-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3sjogi-szab%C3%A1lyoz%C3%A1sa-laza-univerz%C3%A1lis-keretekt%C5%91l-az) (Letöltés
ideje: 2016.09.05.) Emellett pedig az Európai Unión belüli tagállami szabályozási különbözőségek értékelése nélkül is megismerhető a jogi szabályrendszer legalapvetőbb, rendszerszinten is vizsgálandó anyagi és eljárásjogi szabályai. A témához kapcsolódva lásd
még Molnár Tamás: A külföldiek kiutasításának általános nemzetközi jogi feltételrendszere és tilalomfái. In: Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, Budapest 2015. 121–122. o.
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a más jogi gondolkodáshoz és állami működéshez szokott kérelmezők számára az eljárások legtöbbször átláthatatlanok és követhetetlenek. Ezzel a megállapítással egybecsengő módon a szakirodalom
is úgy foglal állást, hogy az Európai Unió területére történő reguláris migrációt a „lehetőségek hiánya” kifejezéssel írhatjuk le leginkább – különösen bizonyos származási országok vonatkozásában.20

2.2 A menedékjog szabályai
A menedékjog nemzetközi, modern története immár majdnem száz
évre vezethető vissza. A Népszövetség keretein belül ekkor születtek meg az első jogalkotási és intézményesülési lépések. Ugyan
már az első jogi dokumentumok is a kommunista Szovjetunióból
politikai okokból menekülőkkel foglalkoztak, de a menekültek
kérdése csak a második világháború után került a nagypolitika
célkeresztjébe, amikor is az ENSZ égisze alatt elfogadott új szervezet megalapítását az 54 ENSZ tagország kormánya közül csak 18
támogatta. Ezt követően, 1951-ben jött létre a UNHCR, amelynek
legfontosabb feladata a menekültek helyzetére vonatkozó 1951.
július 28-án elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Genfi Egyezmény), valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan 1967. január
31-én létrejött jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) fölötti
gyámkodás lett.21 A Genfi Egyezmény menekült definíciója az 1.
20 Russell King – Aija Lulle: Research on Migration: Facing Realities and Maximising
Opportunities – A Policy Review. European Commission Directorate-General for Research and Innovation 2016. 26. o.
(https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/ki-04-15-841_en_n.
pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05)
21 Guy S. Goodwin-Gill: The International Law of Refugee Protection. In: Elena Fiddian
Qasmiyeh - Gil Loescher - Nando Sigona (ed.): The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies. Oxford University Press, New York 2014. 37–38. o.
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cikk értelmében a következőképpen szól: „Menekültnek minősül
az, aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai
meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az
állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja,
vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak
a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva
ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való
félelmében nem akar oda visszatérni.” A Genfi Egyezmény hatálya
eredetileg csupán az Európából érkezőkre terjedt ki – ez is utal
azokra a korabeli percepciókra, amelyek a mai fogalmainkhoz és
tudásunkhoz képest teljesen más oldalról, a hidegháborús helyzet
szempontjából közelítették meg a nemzetközi védelemre jogosultak
körét –, univerzális hatályt valójában csak a Jegyzőkönyv hozott.
A Genfi Egyezmény és tulajdonképpen a nemzetközi menekültjogi szabályozás legfontosabb sarokpontjai ragadhatók meg a legjobban az alábbiak szerint: (1) A Genfi Egyezményben meghatározott kötelezettségek kizárólag a célországot terhelik, és (2) csupán
akkor lépnek hatályba, amikor a menedékkérelmező belépett az
adott ország területére és menedékjog iránti kérelmet terjesztett
elő. (3) A rendszer legfontosabb alapelve, áthághatatlan kötelezettsége a visszaküldés tilalma, vagyis a non-refoulement elv. Témánk
szempontjából pedig az utolsó, fontos szabályozási sarokpontnak
az tekinthető, hogy (4) a menedékjog iránti kérelmet előterjesztő az
illegális határátlépésért és az ott tartózkodásért nem büntethető.22
Noha ez magából a Genfi Egyezményből nem következik, a részes
22 A Genfi Egyezmény vonatkozó részének kimerítő kommentárjához lásd Andreas
Zimmermann – Felix Machts (Assistant) – Jonas Dörschner (Assistant) (ed.): The
1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary.
Oxford Commentaries of International Law 2011.
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államok a UNHCR útmutatása alatt gyakorlatilag közös menekültmeghatározási rendszereket építettek ki oly módon, hogy az érintett államok anyagi- és eljárásjogi szabályai különbözőek maradtak,
de a rendszerek központi elemei mégis ugyanazok. A menedékjog
iránti kérelmek elbírálása egyedileg történik annak alapján, hogy
mekkora a valószínűsége annak, hogy visszaküldés esetén üldöztetésnek lenne kitéve. A döntések a kérelmezők által elmesélt „történetek” hihetőségén és olyan országinformációkon alapulnak, amelyeket meghatározott szervezetek állítanak össze. Érthető okokból
az eljárásokban alacsony szintű a „történetekre” vonatkozó bizonyítási kényszer és az eljárásban hozott esetleg rossz döntés következményeként bekövetkezett visszaküldés és üldöztetés miatti félelem a kétes eseteket a kérelmező felé billenti.23
Valójában tehát arról van szó, hogy valamennyi irreguláris
migrációban érintett személy valamennyi jogrendszer számára
a határátlépés pillanata után és a menedékkérelem benyújtásakor
válik láthatóvá – kivéve, ha megmarad illegális migrációs státuszban és vele szemben a hatóságok idegenrendészeti eljárást folytatnak le. A Genfi Egyezmény ugyanis valójában nem a menedékhez,
hanem a menedékkérelemhez való jogot garantálja, hiszen a rendszer alapja nem az, hogy mindenképpen mindenkit nemzetközi
védelemben kell részesíteni, hanem hogy nem szabad visszaküldeni. Ehhez pedig mindenekelőtt az érintett mozgásba lendülése,
határátlépése és a célország területére történő megérkezése szükséges – ez a Genfi Egyezmény egyik differentia specificája. Érdekes módon az egyéb regionális menekültjogi egyezmények (pl.
23 Lásd pl. Adrienne Millbank: The Problem with the 1951 Refugee Convention. Parliament of Australia Research Paper Series 2000-01/5. 4. o. (http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2000-01/01rp05.pdf) (Letöltás ideje: 2016.09.05.) és Peter Gatrell:
The Making of Modern Refugee. Oxford University Press, New York 2013. 284–285., 294–
295. o.
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a Cartagenai Nyilatkozat24 és az Afrikai Egységszervezet Egyezménye25) – noha néhol sokkal tágabb menekült definíciót tartalmaznak, mint a Genfi Egyezmény – az ilyen jellegű mozgásokra
és azok utólagos kezelésére épülő rendszereket igyekeznek minél
kisebbre szorítani.26
A Genfi Egyezmény menekültügyi definíciója, s úgy általánosságban a védelemre jogosultság a nemzetközi jogban, a joggyakorlat szintjén rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedben.
Számos tekintetben – különösen a nemzetközi szokásjog által alakítva – a védelemre jogosultak köre és maga a definíció is rendkívül sokat tágult, ha a Genfi Egyezmény szigorúan vett szövegével és
a megalkotáskor érvényes gondolkodásmóddal vetjük össze.27 Ez
a gyakorlat természetesen önmagában nem kifogásolható jogilag,
ugyanis összhangban van a szerződések jogáról szóló, Bécsben az
1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés vonatkozó 31-33. cikkeivel. A Genfi Egyezmény rendszerével összefüggésben azonban
mindezek ellenére elmondható, hogy mind a mai napig a fentiek
szerint ismertetett logika alapján épül fel.
Miután az Európai Unió területén hatályos legfontosabb
nemzetközi jogi szabályrendszer sarokpontjait áttekintettük, vizsgáljuk meg, hogy mindehhez hogyan kapcsolódik az Európai
Unió joga. Az uniós menekültjog kialakulásának fonalát 1999-ben
24 UNHCR: Cartagena declaration on refugees. (http://www.unhcr-centraleurope.org/
pdf/resources/legal-documents/international-refugee-law/1984-cartagena-declarationon-refugees.html) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
25 UNHCR: Convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa
(http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/resources/legal-documents/internationalrefugee-law/1969-organization-of-african-unity-convention-governing-the-specificaspects-of-refugee-problems-in-africa.html) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
26 Randall Hansen: State Controls: Borders, Refugees, and Citizenship. In: Elena Fiddian
Qasmiyeh – Gil Loescher – Nando Sigona i.m. 257–258. o.
27 William Thomas Worste: The Evolving Definition of the Refugee In Contemporary
International Law. Berkeley Journal of Law 2012/1. 94–95. o.
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a legcélszerűbb felvenni, amikor az Amszterdami Szerződés „közösségesítette” a menekültügyet, és az Európai Tanács úgynevezett
tamperei ülésén megállapodás született arról, hogy olyan Közös
Európai Menekültügyi Rendszert kell létrehozni, amely a Genfi
Egyezmény és a Jegyzőkönyv teljes és mindenre kiterjedő alkalmazásán alapul.28 Ez a folyamat még ma is tart, ugyanis a menekültügy szupranacionális szintre helyezésére vonatkozó tervek és
folyamatok a jogalkalmazás és gyakorlat szintjén még ma is eltérő
tagállami menekültügyi rendszereket eredményeznek.29 A menekültek nemzetközi védelmével kapcsolatos uniós szabályait számos
rendelet és irányelv írja elő.30 Ezen túlmenően említést érdemel az
28 Molnár Tamás: Mily színes e táj! Az Európai Unió menekültügyi acquis-jának kialakulása és fejlődése a kezdetektől napjainkig. Fundamentum 2013/2. 55–56. o.
29 Jan-Paul Brekke – Grete Brochmann: Stuck in Transit: Secondary Migration of
Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of
Refugee Studies 2014. (http://jrs.oxfordjournals.org/content/28/2/145.full) (Letöltés ideje:
2016.09.05.)
30 A legfontosabbak:
––Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
szóló 604/2013 EU rendelet (Dublin III.);
––A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000 EK rendelet (Eurodac rendelet), AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 603/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy
által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében
az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról;
––harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról
2011/95/EU irányelv (kvalifikációs irányelv);
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Emberi Jogok Európai Egyezményén alapuló strasbourgi bírósági
gyakorlat – amely jelentősen hozzájárul az uniós menekültjogi gyakorlat alakulásához31 –, illetve az a körülmény, hogy az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke maga is kifejezetten rendelkezik a menedékjogról, valamint a 19. cikk a visszaküldés tilalmáról.
Valójában azonban – ahogyan azt az EUMSZ 78. cikke kifejezetten rögzíti is – a teljes uniós menekültjog a Genfi Egyezmény
és a Jegyzőkönyv szabályozási logikáján alapul. A fent ismertetett működési modellt tehát az uniós jog sem módosítja érdemben. Ahogyan azt az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének kézikönyve is rögzíti, a menedékkérők jellemzően olyan országok
állampolgárai, akik csak vízum birtokában utazhatnak az Európai
Unió területére, s „mivel ezek a személyek rendes vízumra gyakran
nem jogosultak, előfordul, hogy illegálisan lépik át a határt”. Főszabályként működik a gyakorlatban az a rendelkezés, amely szerint
az illegális határátlépést és a kérelembenyújtást követően a Dublin III. rendelet értelmében azok az országok vizsgálják meg és
bírálják el a nemzetközi védelem iránti kérelmet, amelynek területén először benyújtották azt. Az uniós menekültügyi vívmányok
pedig – hasonló a Genfi Egyezményen alapuló nemzetközi jogi
––A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról
2013/32/EU irányelv (eljárási irányelv);
––A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról 2013/33/EU irányelv (befogadási irányelv);
––A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról 2008/115/EK
irányelv (visszatérési irányelv);
––A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló 2001/55/
EK irányelv (átmeneti védelmi irányelv).
31 Katharina Eisele: The External Dimension of th EU’s Migartion Policy. Brill-Nijhoff,
Leiden 2013. 187. o.
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rendszerrel – „csak attól a pillanattól érvényesek, amikor a személy
megérkezik a határra, ideértve a felségvizeket és tranzitzónákat”.32
A tamperei ülésen az uniós tagállamok állam- és kormányfői
a témánk szempontjából más fontos kérdésekben is irányt mutattak.
Így döntés született arról, hogy a Genfi Egyezmény rendszerének
fent már említett hiányosságaira is reagálva uniós szinten is meg
kell teremteni a kiegészítő védelem rendszerét. Ennek hátterében az
áll, hogy többen úgy gondolják, hogy a Genfi Egyezmény a nemzetközi védelemre jogosultnak minősíthető valamennyi potenciális érintett számára (még mindig) nem nyújt segítséget, komoly
„védelmi rések” azonosíthatók.33 Ezeket a réseket tudja bizonyos
területén jól kitölteni a kiegészítő védelem rendszere, amely valójában nem jelentett radikális újítást, hiszen a kvalifikációs irányelv
rendelkezéseit megvizsgálva itt inkább a tagállami szinten korábban is létező, ugyanakkor széttagolt védelmi struktúra összefésüléséről van szó.34 A Lisszaboni Szerződés pedig amellett, hogy újabb
jelentős lépéseket tett a Közös Európai Menekültügyi Rendszer
kialakításának irányába, az EUMSZ szintjén is rögzítette a nemzetközi védelem új fajtáit, köztük a Genfi Egyezmény szerinti menekültjogállást (konvenciós menekült), a menekültstátusznak nem
minősülő kiegészítő védelmet, valamint a tömeges beáramlás esetén alkalmazandó átmeneti védelmet.35 Mindezeknek a témánk
szempontjából azért van jelentősége, mert a Genfi Egyezmény
32 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: Kézikönyv a menekültügyre, határokra és
bevándorlásra vonatkozó európai jogról. Európa Tanács Kiadó 2014. 37–39. o.
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders2nded_hu.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
33 Volker TÜrk – Rebecca Dowd: Protection Gaps. Elena Fiddian-Qasmiyeh – Gil
Loescher – Katy Long – Nando Sigona (ed.): i.m. 278–279. o.
34 Szép Árpád: A kiegészítő védelem okainak rendszere. Iustum Aequum Salutem 2015/1.
219–220. o.
35 Molnár: i.m. 57. o.
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szabályozási logikáján alapuló rendszer mellett a valamilyen szintű
nemzetközi védelemre jogosultak – tehát a potenciálisan sikeres menedékkérelmezők köre – jelentősen bővült, s ez immár egy
uniós alapszerződési szinten megjelenő kategóriának köszönhető.36
Jelen írásunk kifejezetten fókuszál a menedékjog nemzetközi
jogi vetületeire. Mindeközben ugyanakkor nem vonatkoztathatunk el a menedékjog alkotmányos aspektusaitól sem, hiszen az
alkotmányjogi szinten megjelenő normák döntően meghatározzák
egy jogintézmény struktúráját, működését. Azt láthatjuk ugyanakkor, hogy a menedékjog tekintetében egy nemzetközi jog által
determinált jogintézménnyel találkozunk. Számos európai ország
alkotmánya rögzíti a menedékjog intézményét – a meghatározó
európai alkotmányok közül például a német, a francia és az olasz is.
Ráadásul a nyugat-európai alkotmányokban a különböző nemzeti
menedékjogi intézményeknek komoly fejlődéstörténete és nemzeti
karakterológiája van, ugyanakkor a nemzetközi jogi kötelezettségek és az Európai Unió jogalkotási aktusai – a szakirodalom szerint
– mára ezeket lényegében mind kiüresítették. Ebben a tekintetben
a nemzetközi jog dominanciája megkérdőjelezhetetlen.37 Az alkotmányos szinten megjelenő menekültjog kérdését tehát tanulmányunk szempontjából nem kell külön kezelnünk, a nemzetközi
jog tanulmányozása hézagmentes vizsgálódást tesz számunkra
lehetővé.38 A nemzetközi menekültügyi rendszer legfontosabb
36 A nemzetközi jog és az uniós menekültügy legfrissebb, a mostani migrációs hullámra
is reagáló összefüggéseiről lásd Mohay Ágoston: Nemzetközi jogi standardok az uniós
menekültügyben, Scriptura (2016).
37 Hélène Lambert – Francesco Messineo – Paul Tiedemann: Comparative Perspectives
of Constitutional Asylum in France, Italy and Germany: Requiescat in Pace? Refugee Survey Quarterly 2008/3. 16., 17. o.
38 Izgalmas oldalága ennek a kérdésnek nem a menedékjog, hanem inkább a vándorláshoz való jog körül kialakuló pezsgő nemzetközi vita kapcsán azonosítható. A vita legizgalmasabb összefoglalását lásd Sarah Fine – Lea Ypi (ed.): Migration in Political Th
 eory
– The Ethics of Movement and Membership. Oxford University Press, New York 2016.
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dokumentumait is csak idővel hatotta át, „revitalizálta” az emberi
jogi dogmatika.39

3. A R EGULÁR IS MIGR ÁCIÓS CSATOR NÁK
ÉS A MENEDÉKJOG ÖSSZEFÜGGÉSEINK
STATISZTIK AI ALAPÚ VIZSGÁLATA

Az 1. alcímben a módszertani alapoknál megfogalmazottak szerint
most arra teszünk kísérletet, hogy statisztikai alapon vizsgáljuk
a reguláris és irreguláris migrációs csatornák használatát, és annak
alapján igyekezzünk bizonyítani vagy cáfolni a hipotézisként megfogalmazott tételt. Ennek érdekében az alábbiak szerint járunk el:
Elsőként azonosítjuk azt az öt olyan országot, amelynek állampolgárai az Európai Unióban a 2015-ös évben a legtöbb menedékkérelmezőt adták. A továbbiakban ezt az öt országot fogjuk „markerként” használni. Ezt követően azonosítjuk ezen öt
ország vonatkozásában a 2010–2015 közötti időszakban kibocsátott
vízumok és tartózkodási engedélyek számát, valamint az ezekre
irányuló kérelmek elutasítási arányát.40 Ezzel párhuzamosan
vizsgáljuk, hogy a benyújtott kérelmek abszolút száma és az elutasítási arányszám tekintetében milyen összefüggés figyelhető meg.
A rövid távú tartózkodást lehetővé tevő vízumok számának azért
van ugyanolyan – ha nem nagyobb – relevanciája ebben az összehasonlításban, mint a hosszabb tartalmú tartózkodásra lehetőséget
nyújtó és ily módon a nemzetközi védelemben részesítéshez jobban
39 Vincent Chetail: Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of
the Relations between Refugee Law and Human Rights Law. In: Ruth Rubio-Marín (ed.):
Human Rights and Immigration. Oxford Scholarship Online 2014. 70. o.
40 Módszertani szempontból nagyobb biztonságot ad, ha nem csupán egy év vonatkozásában vizsgáljuk ezeket az adatokat, ugyanis az esetleges „kilengések” az adatokban – és
a félrevezető következtetések – így jobban kiszűrhetők.
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hasonlítható tartózkodási engedélyeknek, mert abban majdnem
minden szakértő egyetért, hogy az úgynevezett túltartózkodás
esete az irreguláris migráció leggyakoribb módja (lásd 18. lábjegyzet). Ezért aztán megalapozottan következtethetünk arra, hogy aki
hosszabb idejű tartózkodást tervez az Európai Unió területén, az
reális legális beutazási lehetőségként tekint a rövid idejű legális tartózkodást lehetővé tevő vízumra is („csak jussak be, s majd lesz
valami”-faktor).
Az öt legtöbb menedékkérelmezőt41 adó származási ország
2015-ben – abszolút értéken és az összes első kérelem százalékában: A szír menedékkérők 2015-ben 363 ezer kérelmet nyújtottak
be az EU területén, amely az összes első kérelem 29 százaléka. Őket
sorrendben az afgán és az iraki menedékkérők követik az összes
első kérelem 14 (175 ezer kérelem), illetve 10 százalékával (125 ezer
kérelem). Koszovó és Albánia egyaránt 62-62 ezer menedékkérőt
adott a tavalyi évben, amely az összes első kérelem 5-5 százaléka.
A továbbiakban tehát Szíria, Afganisztán, Irak, Koszovó és Albánia – mint az öt legfontosabb menedékkérelmezőt kibocsátó ország
– vonatkozásban nézzük az adatokat.

41 2015-ben az EU tagállamokban összesen 1 321 600 menedékkérelmet terjesztettek elő;
1 255 685 kérelmet első ízben, míg 65 295 kérelmet ismételt kérelemként. E pont vonatkozásában – igazodva az Eurostat statisztika-készítési módszertanához – az első ízben előterjesztett kérelmeket tekintjük referenciaértéknek. Eurostat: Asylum statistics (http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics) (Letöltés ideje:
2016. augusztus 20.)
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2010-ben a schengeni tagállamokban42 12,6 millió vízumkérelmet43
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány 5,8 százalékos volt.
2010.
a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásban
vonatkozó
összes kérelem
a kérelmek
átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

8

5477

10,7%

+4,9%

Albánia

17

90323

23,5%

+17,7%

Irak

8

9719

10,8%

+5%

Koszovó

9

39784

36,9%

+31,1%

Szíria

17

42883

23,8%

+18%

42 A kimutatás kizárólag a schengeni tagállamok által kiadott vízumokat tartalmazza,
a schengeni tagsággal még nem rendelkező uniós tagállamokét (Románia, Bulgária, Horvátország) nem.
43 Kizárólag A, B és C típusú vízumkérelmek. A korlátozott területi érvényességű (LTV)
és a huzamos tartózkodásra jogosító (D) vízumok a teljes vízumkérelem számhoz képest
elenyésző mértékűek, a végső következtetések levonása szempontjából jelentőségük elhanyagolható, s esetükben az elutasítási arányszámok sem állnak rendelkezésre, így említésüktől eltekintünk. European Commission: Visa policy (http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm) (Letöltés
ideje: 2016. augusztus 20.)
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2011-ben a schengeni tagállamokban 13,5 millió vízumkérelmet
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány 5,5 százalékos volt.
2011.
a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásávonatkozó
összes kérelem
ban a kérelmek átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

8

5884

10,6 %

+5,1 %

Albánia

13

3325

19,6 %

+14,1 %

Irak

9

15145

9,9 %

+4,45 %

Koszovó

9

26538

55,4 %

+49,9 %

Szíria

17

33826

30,5 %

+25 %

2012-ben a schengeni tagállamokban 15,1 millió vízumkérelmet
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány 4,8 százalékos volt.
2012.
a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásávonatkozó
összes kérelem
ban a kérelmek átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

8

5765

16,6 %

+11,8 %

Albánia

12

1965

20,2 %

+15,4 %

Irak

10

13792

11,8 %

+7 %

Koszovó

9

21506

45 %

+40,2 %

Szíria

16

5306

41,7 %

+36,9 %
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2013-ban a schengeni tagállamokban 17,2 millió vízumkérelmet
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány változatlanul 4,8 százalékos volt.
2013.

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

8

Albánia
Irak

a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásávonatkozó
összes kérelem
ban a kérelmek átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés
6512

29,8 %

+25 %

12

1498

4,4 %

-0,4 %

9

30117

6,8 %

+2 %

Koszovó

9

81217

21 %

+16,2 %

Szíria

3

400

41,2 %

+36,4 %

2014-ben a schengeni tagállamokban 16,7 millió vízumkérelmet
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány 5,1 százalékos volt.
2014.
a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásávonatkozó
összes kérelem
ban a kérelmek átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

7

6291

27,4 %

+22,3 %

Albánia

12

1392

8%

+2,9 %

Irak

10

36294

17,8 %

+12,7 %

Koszovó

10

74286

28,3 %

+23,2 %

Szíria

3

360

32,7 %

+27,6 %
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2015-ben a schengeni tagállamokban 15,4 millió vízumkérelmet
nyújtottak be, az átlagos elutasítási arány 6,2 százalékos volt.
2015.
a valamennyi
az adott ország
országra
vonatkozásávonatkozó
összes kérelem
ban a kérelmek átlagos elutasíszáma
elutasítási
tási arányhoz
aránya
képest az
eltérés

ország

schengeni
külképviseletek száma

Afganisztán

8

6930

32,5 %

+26,3 %

Albánia

10

1305

14,8 %

+8,6 %

Irak

10

38480

17,8 %

+11,6 %

Koszovó

11

80175

17,4 %

+11,2 %

Szíria

3

565

16,7 %

+9,9 %

Az öt legtöbb menedékkérelmet adó ország esetén tehát egyértelműen megfigyelhető, hogy a rövid idejű tartózkodásra jogosító
vízumkérelmek elutasítási aránya szignifikánsan, 15-25 százalékkal
magasabb, mint az átlagos elutasítási arány. Ebből arra következtetünk, hogy meglehetősen nehéz a vizsgált országokban sikeres
vízumkérelmezési eljárást lefolytatni. Nézzük meg, hogy ez a relatíve magas eredménytelenségi mutató megmutatkozik-e a vízumkérelmek számában:
2010.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (12,6 millió)
egy országra jutó átlagához (74 348 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

5744

-92,2%

Albánia

90323

+18%
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2010.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (12,6 millió)
egy országra jutó átlagához (74 348 kérelem)
viszonyított eltérés

Irak

9719

-87%

Koszovó

39784

-47%

Szíria

42883

-42%

2011.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (13,5 millió)
egy országra jutó átlagához (79 849 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

5884

-92,7%

Albánia

3325

-95,9%

Irak

15145

-81,1%

Koszovó

26538

-66,8%

Szíria

33826

-57,7%

2012.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (15,1 millió)
egy országra jutó átlagához (87 460 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

5765

-93,4%

Albánia

1965

-97,8 %

Irak

13792

-84,2%

Koszovó

21506

-75,4%

Szíria

5306

-94 %
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2013.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (17,2 millió)
egy országra jutó átlagához (98 408 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

6512

-93,4%

Albánia

1498

-98,5%

Irak

30117

-69%

Koszovó

81217

-17,5%

Szíria

400

-99,6%

2014.
ország

vízumkérelmek száma

adott évben kiadott
összes vízum (16,7 millió)
egy országra jutó átlagához (97 302 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

6291

-93,5%

Albánia

1392

-98,6%

Irak

36294

-62,7%l

Koszovó

74286

-23,7%

Szíria

360

-99,6%

2015.
ország

vízumkérelmek száma

az adott évben kiadott
összes vízum (15,4 millió)
egy országra jutó átlagához (90 379 kérelem)
viszonyított eltérés

Afganisztán

6930

-92,3%

Albánia

1305

-98,6%

Irak

38480

-57,4%

Koszovó

80175

-11,3%

Szíria

565

-99,4%
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A fenti adatokból jól látható, hogy az egy országra jutó vízumkérelmek átlagos számához képest a vizsgált országok jelentős, átlagosan
50 százalékot jóval meghaladó lemaradásban vannak.
Összességében tehát – a vízumkérelmek abszolút számát és
a kérelmek elutasítási arányát nézve az öt legtöbb menedékkérelmezőt adó ország vonatkozásában – megállapítható, hogy a legtöbb menedékkérelmezőt kibocsátó országok állampolgárai esetén
jellemzően kevés vízumkérelemmel számolhatunk, illetve sokkal
nagyobb az esélye a csupán rövid idejű legális tartózkodásra lehetőséget adó vízum megszerzésére irányuló kérelem elutasításának,
mint más ország állampolgárai esetén.
Ezt követően vizsgáljuk meg az Európai Unió valamennyi tagállama esetében az ugyanabban a vizsgálati periódusban kiadott
tartózkodási engedélyek számát. Abszolút számokat tekintve azt
tapasztaljuk, hogy 2010-ben 2,5 millió, 2011-ben, 2,2 millió, 2012ben 2,1 millió, 2013-ban 2,3 millió, majd 2014 és 2015 folyamán
ugyancsak 2,3, illetve 2,4 millió tartózkodási engedélyt adtak ki.44
Ehhez képest az öt legtöbb menedékkérelmezőt kibocsátó ország
állampolgárai részére kiadott tartózkodási engedélyek száma –
hasonlóan egyébként a vízumadatokhoz – elenyésző, ugyanakkor itt az Európai Unió területére irányuló migrációban betöltött különleges szerepe miatt külön érdemes kezelni a két balkáni
országot a három ázsiaitól.45
44 Családi együttélés, munkavállalás, tanulmányok folytatása céljából, vagy egyéb célra
kiadott tartózkodási engedélyek összesített adatai. Az elutasított kérelmek számarányára
vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre az Eurostat adatbázisában.
Eurostat: First permits by reason, length of validity and citizenship (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en) (Letöltés ideje: 2016.
augusztus 21.)
45 A délszláv országok különleges helyzetéről lásd pl. Erdei Nikolett – Tuka Ágnes:
Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban. In: Tarrósy István – Glied Viktor – Keserű Dávid (szerk.): Új népvándorlás – Migráció a 21. században Afrika és
Európa között. IDResearch Kft./Publikon Kiadó Pécs, 2011. 244.; a német Gazdasági
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ország

2010

Kiadott tartózkodási engedélyek száma
2011
2012
2013
2014

2015

Afganisztán

14392

18689

18990

20874

22432

15713

Albánia

75215

40807

32146

31262

33950

48650

Irak

19633

18293

17610

17205

17329

14181

Koszovó

16866

15099

16232

17525

18059

10873

Szíria

7968

9003

24020

41567

85882

77733

Az abszolút számok nem sokat mondanak, de kis összehasonlítást
végezve megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió tagállamai által az
öt ország állampolgárai részére kiadott tartózkodási engedélyek az
egy országra jutó átlagos engedélyszámot (2010: 12427; 2011: 10939;
2012: 10535; 2013: 11841; 2014: 11683; 2015: 12089) minden referenciaévben meghaladták.46
Egy országra jutó átlagos engedélyszám
2010

12427

1011

10939

2012

10535

2013

11841

2014

11683

2015

12089

Együttműködési és Fejlesztés Minisztérium elemzését a balkáni országok migrációs stratégiáiról (https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-en-analysis-migrationstrategies.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.); Corrado Bonifazi – Marija Mamolo: Past
and Current Trends of Balkan Migrations. Espace populations sociétés 2004/3.
46 Eurostat: First permits by reason, length of validity and citizenship. (http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en)(Letöltés ideje: 2016.
augusztus 21.)
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Ha az 1000 lakosra jutó engedélyszámot vizsgáljuk, a következőt
tapasztaljuk. Afganisztánban 2015-ben az 1000 lakosra jutó kiadott
vízumok száma 0,12, míg a kiadott tartózkodási engedélyek száma
0,48 volt. Albániában 2015-ben az 1000 lakosra jutó kiadott vízumok
száma 0,42, míg a kiadott tartózkodási engedélyek száma 16,7 volt.
Irakban 2015-ben az 1000 lakosra jutó kiadott vízumok száma 0,84,
míg a kiadott tartózkodási engedélyek száma 0,37 volt. Koszovóban
2015-ben az 1000 lakosra47 jutó kiadott vízumok száma 33,94, míg
a kiadott tartózkodási engedélyek száma 5,72 volt. Végül Szíriában
2015-ben48 az 1000 lakosra jutó kiadott vízumok száma 0,02, míg
a kiadott tartózkodási engedélyek száma 4,2 volt.49, 50
A tartózkodási engedélyre vonatkozó adatok között jól látszik
a – korábbiakban már említett – szakadék a két balkáni, illetve
a közel-keleti és a belső-ázsiai országok adatai között (a különbözőség egyébként a vízumkérelmezésre vonatkozó adatoknál is látszik, csak ott kevésbé erőteljes). Ez jórészt annak köszönhető, hogy
a balkáni országok migrációs szempontból az elmúlt évtizedekben sajátos szerepet töltöttek be az Európai Unió életében. Nagyon
aktív migrációs mozgások zajlottak az Európai Unió irányába,
amelyek – legalábbis bizonyos mértékben – a reguláris migrációs
csatornákon keresztül történtek. Ebből következően a torzító hatás
47 Countrymeters: Kosovo Population clock. (http://countrymeters.info/en/Kosovo)
(Letöltés ideje: 2016. augusztus 21.)
48 A 18,5 milliós népességre vonatkozó adat minden bizonnyal a polgárháború kirobbanása előtti időszak mérésén alapul, mi jelen esetben mégis ezt tekintjük referenciaértéknek.
49 Population.city: Országok és városok népessége világszerte (http://nepesseg.population.city/)(Letöltés ideje: 2016. augusztus 21.), kivéve Koszovót.
50 European Comission: Visa policy (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm ) (Letöltés ideje: 2016. augusztus
20.), valamint Eurostat: First permits by reason, length of validity and citizenship. (http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en) (Letöltés
ideje: 2016. augusztus 21.)
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kiszűrése érdekében ezen adatsor vonatkozásában érdemes nemcsak az öt legtöbb menedékkérelmezőt, hanem a sorban utána
következő néhány más ország adatait is megvizsgálni. Ez a kiegészítő vizsgálat a következő eredményt hozza: Pakisztánban 2015ben az 1000 lakosra jutó kiadott vízumok száma 0,24, míg a kiadott
tartózkodási engedélyek száma 0,21 volt. Eritreában 2015-ben az
1000 lakosra jutó kiadott vízumok száma 0,22, míg a kiadott tartózkodási engedélyek száma 3,8 volt. Nigériában 2015-ben az 1000
lakosra jutó kiadott vízumok száma 0,3, míg a kiadott tartózkodási
engedélyek száma 0,15 volt. Iránban 2015-ben az 1000 lakosra jutó
kiadott vízumok száma 2,04, míg a kiadott tartózkodási engedélyek száma 0,19 volt.
Összességében tehát a kiadott tartózkodási engedélyek vonatkozásában is megállapíthatjuk, hogy a legtöbb menedékkérelmezőt
adó országok esetén a reguláris migrációs csatornák – a két balkáni
országot bizonyos tekintetben kivételként kezelve – jóval szűkebbek, mint más országok esetében. A kérelembenyújtások alacsony
száma azt mutatja, hogy ezekből az országból a lakosság egy jelentős részének a gyakorlatban nincs lehetősége az Európai Unió területét elérni a reguláris migrációs csatornákon keresztül.

4. A R EGULÁR IS ÉS IR R EGULÁR IS MIGR ÁCIÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINK EMPIR IKUS ALAPÚ VIZSGÁLATA

A migrációs csatornákon az Európai Unió területére érkezőket
rengeteg, különféle empirikus adatfelvételen alapuló kutatás
vizsgálja. A vizsgálati módszerek ugyanakkor korlátozottan alkalmasak valamennyi összefüggés feltárására, hiszen nagyon nehéz
az érintettektől pontos adatokat kapni. Mégis, néhány fontos kutatásból, illetve az azokat összefoglaló tanulmányokból – valamint
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a tanulmányhoz készült saját adatfelvételből továbbgondolandó
következtetéseket nyerhetünk ki.
A Maastrichti Egyetem kutatói az általuk készített, a szakirodalomban elérhető más empirikus kutatási eredményeket is összefoglaló tanulmányukban például a migrációban érintett személyek
motivációit, mozgatórugóit, választásait is vizsgálták.51 Az eredmények alapján megállapítható, hogy konszenzus van a szakirodalomban abban a tekintetben, hogy az irreguláris és a reguláris
migrációban résztvevők döntései mögött komplex tényezők állnak,
amelyek nem nélkülözik a gazdasági, szociális és politikai megfontolásokat sem. Egy hasonló, az ausztrál kormány kérésére készített
kutatás éppen ezért azt is felveti, hogy a menekült és a bevándorló
közötti jogi különbségtétel olyannyira meghaladottá vált, hogy
egyáltalán nem alkalmas napjaink migrációs mozgásai mögötti
motivációk megértésének segítésében és a helyzet kezelésében.52
Többen felhívják a figyelmet arra, hogy a különböző migrációs csatornákat használók percepcióiban, döntéseiben olyan tényezők is
komoly szerepet játszanak, mint például a származási és a fogadó
ország közötti kapcsolat, a földrajzi sajátosságok, a menedékjogi
szabályozás és az online kommunikáció.53 A több ismert kutatás
eredményét összefoglaló tanulmány szerzői is felhívják a figyelmet
51 Katie Kuschminder – Julia de Bresser – Melissa Siegel: Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing Migrants’ Destination Choices. Maastricht Graduate
School of Governance 2015.
(http://migration.unu.edu/publications/reports/irregular-migration-routes-to-europeand-factors-influencing-migrants-destination-choices.html) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
52 Seeking the Views of Irregular Migrants: Decision Making, Drivers and Migration
Journeys. Australian Government Department of Immigration and Border Protection,
Irregular Migration Research Program Occasional Paper Series 2013/5. 9. o.
(https://www.border.gov.au/ReportsandPublications/Documents/research/views-irregular-migrant-decision-drivers-journey.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
53 Lásd még Rianne Dekker – Godfried Engbersen: How Social Media Transform Migrant Networks and Facilitate Migration. University of Oxford International Migration
Institute Working Papers 2012/64.
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arra a hiányosságra, amely az irreguláris migrációs csatornákat
választók döntéseiben komoly befolyásoló szereppel bíró embercsempész-hálózatok szerepének vizsgálatánál jelentkezik.54
A kutatók azt is megállapították, hogy – összefoglaló néven
nevezve – a migrációs politika is befolyásolja az irreguláris és
a reguláris csatornák használatát. Ebben a körben a határőrizet,
a rendőrségi fellépés jellege és mélysége, valamint a szigorúbb vagy
megengedőbb menekültügyi szabályrendszer is szerepet játszik.
Többféle kutatást összehasonlítva a tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy az empirikus adatok nem egy irányba mutatnak:
egyes kutatások szerint az érkezőknek a migrációs politika területén semmilyen információ nem áll rendelkezésükre, míg mások azt
találták, hogy az interjúalanyok a korábban tapasztaltakról szóló
részletes beszámolókkal felvértezve érkeztek. Összességében pedig
arra jutottak, hogy a migrációs politika bizonyosan befolyásolja
legalább azt, hogy az Európai Unióba érkezettek egy adott országban maradnak-e vagy sem.55 Egy másik brit kutatás azt boncolgatja,
hogy milyen a migrációs politikára vonatkozó előzetes informáltsága az érkezőknek. Ennek keretében megállapítást nyert, hogy
a megkérdezetteknek van egy általános képük arról, hogy az egyes
országok mennyi nyitottságot mutatnak az irányukban, de ezek az
információk meglehetősen hiányosak és pontatlanok, ugyanakkor jól láthatóan befolyásolják az érintettek döntéseit. Más kutatások eredményeire hivatkozva azt is felvetik, hogy van összefüggés
a menedékkérelmek elismerési aránya és az adott országba érkezők
száma között, tehát egy ország minél több embert részesít védelemben, relatíve annál többen is érkeznek oda.56
54 Katie Kuschminder – Julia de Bresser – Melissa Siegel: i.m. 13.
55 Katie Kuschminder – Julia de Bresser – Melissa Siegel: i.m. 61–62. o.
56 Heaven Crawley: Chance or choice? Understanding why asylum seekers come to the
UK. Refugee Counsil 2010. 16. (http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5702/

157

Orbán Balázs András

A fentebb idézett tanulmány szerzői által is ismert néhány kutatást részletesebben elemezve azonban azt is láthatjuk, hogy bizonyos további összefüggések is felfedezhetőek a használni kívánt
migrációs csatornára vonatkozó döntésekben, illetve a jogi szabályozás jelentőségében. Egy 1973 és 2012 között vizsgált majdnem
negyven országra kiterjedő, migrációs adatokat és a vízum megszerzéséhez szükséges feltételek változását vizsgáló kutatás igazolta,
hogy a vízumpolitika szigorítása csökkenti vagy eltereli az adott
ország felé irányuló vándorlást. A kutatás ugyanakkor azt is megállapította, hogy a szigorítás nemcsak csökkentette a bevándorlók
számát, hanem a kivándorlók számára is negatív hatást gyakorolt.
Elmondható tehát, hogy a vízumpolitika szigorítása csökkenti egy
adott országba újonnan érkezők számát, de az adott országban már
ott lévők továbbtartózkodásával is együtt jár, vagyis tulajdonképpen csökkenti a migrációs körforgást.57 Azt már csak mi tesszük
hozzá, hogy természetesen a szigorúbb vízumpolitika kivándorlást csökkentő hatása csak ott érvényesülhet igazán, ahol a szigorítás időpontjában már jelentősebb bevándorló közösség él. Egy
másik hasonló, 29 országban végzett kutatás pedig kimutatta, hogy
a vízumpolitika szigorítása – akár a jogalkotás, akár a jogalkalmazás szintjén – egyértelműen a menedékkérelmezés irányába tolja
a bevándorlókat, végső soron pedig az irreguláris migrációs csatornákat erősíti.58 Végezetül érdemes kiemelni egy másik tanulmányt,
amely említést tesz arról a jelenségről, hogy az országok a határaik
rcchance.pdf)(Letöltés ideje: 2016.09.05.)
57 Mathias Czaika – Hein de Haas: The Effect of Visa Policies on International Migration Dynamics. University of Oxford, International Migration Institute. Working Papers
2014/89. (https://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-89-14.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
58 Mathias Czaika – Mogens Hobolt: Deflection into irregularity? The (un)intended
Effects of Restrictive aAsylum and Visa Policies. University of Oxford, International Migration Institute Working Papers 2014/84.
(https://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-84-14.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
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védelme érdekében a belépési pontokat szűkítik (pl. légiközlekedésben a dokumentumellenőrzés szigorítása). Az egyes államok
menekültügyi szabályozása pedig jellemzően attól szigorodik, hogy
a tényleges menekülők és azok, akik a menekültügyi rendszert csak
azért használják, mert más migrációs csatorna nem áll rendelkezésükre, nyomás alá helyezik és a szigorítás irányába tolják el a szabályozást, illetve a joggyakorlatot.59
Összefoglalóan elmondható, hogy az Európai Unió területére
irreguláris úton érkezők motivációi az empirikus kutatások fényében komplexek, az emberi migráció kérdése napjainkban nehezen értelmező csupán bizonyos teóriák mentén.60 Nem mutatnak
egy irányba a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy az irreguláris migrációs csatornákat használók mennyire felkészülten, jogtudatosan érkeznek a kontinensre, ugyanakkor kimondható, hogy
a migrációs szabályrendszer ismerete (úgy is mondhatjuk, hogy
a jogtudatosság) és a célba juttatott kommunikációs üzenetek egyértelműen befolyásolják a döntéseiket.
Az elérhető kutatások feldolgozásán túl a tanulmány elkészítését
saját adatfelvétel is támogatta, amely bizonyos tekintetben visszaigazolta, más tekintetben pedig kiegészítette a fentieket. A Migrációkutató Intézet kutatói 2016 májusában a Bicskei Befogadó Állomáson tartózkodó menedékkérők és a nemzetközi védelemben
részesített harmadik országbeli állampolgárok körében végeztek
mélyinterjúkon alapuló empirikus kutatást. A mélyinterjúk célja

59 Randall Hansen: State Controls: Borders, Refugees, and Citizens. In: Elena Fiddian
Qasmiyeh – Gil Loescher – Nando Sigona (ed.) i. m. 260–262. o.
60 Lásd Hein de Haas: Migration Theory – Quo Vadis? University of Oxford International
Migration Institute. Working Papers Series 2014/100. (https://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/
wp/wp-100-14.pdf) (Letöltés ideje: 2016.09.05).
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a származási ország elhagyására vonatkozó motivációk és a jogtudatosság általános szintjének vizsgálata volt.61
A közel-keleti és afrikai származású interjúalanyok esetében
a származási országukban fennálló polgárháborús viszonyok,
a kormánnyal fennálló érdek-összeütközések, a vallási vagy szexuális orientáció miatti üldöztetés és a jövőkép teljes hiánya jelentették a legfőbb motivációt az útnak indulásra. Említést érdemel
továbbá, hogy a – genfi konvenció által is legalább részben védett –
fenti motivációk mellett több olyan nyilatkozattal is találkozhattak
a kutatók, amelyek az előbbiekkel együttesen, ugyanolyan súllyal
említették a „jobb élet, munka és tanulás” iránti igényt. Mindez
azt mutatja, hogy a célcsoport az említett vegyes megítélésű motivációkat gyakran egységes rendszerben szemléli, s nem választja el
61 A kétnapos felmérésben összesen tizenkilenc egyedülálló személy és két család vett
részt, mindösszesen tizenkét országból vagy autonóm területről (Szíria: 3 fő; Pakisztán, Irak, Irán, Gázai-övezet, Líbia, Kongói Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali és Kamerun: 1-1 fő; Szomália 2 fő; Afganisztán: 9 fő). A vizsgálati célcsoportot a kutatás eredményeinek könnyebb szemléltetése érdekében a felmérést végzők
később két régiócsoportba – a közel-keleti és afrikai (11 fő), valamint a közép-ázsiai térség (10 fő) kategóriáiba – sorolták. (Megjegyzés: ahol az első régiócsoport megállapításai csak egyik vagy másik részcsoportra vonatkoztathatók, ott erre külön utalás történik.)
Az interjúkra minden esetben az interjúalany anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven (angol, arab, francia, pastu) került sor. Valamennyi megkérdezett önként vállalta az
interjút, bár a kis értékű ösztönzőknek (étkezési utalvány) nagy szerep jutott. Azonban
miként az a tartalmi összefoglalóból is látható – így is határozott különbség volt kimutatható a közel-keleti térségből érkezettek, valamint az egyéb területekről származó interjúalanyok együttműködési hajlandósága között. Egy-egy interjú – az interjúalany közlékenységétől függően – 20-75 perces volt. A strukturált kérdések az alábbi vizsgálati
területeket fedték le: személyes és tágabb értelemben vett motivációs rendszer vizsgálata;
általános informáltság; kapott támogatás jellege, forrása; a hatóságokkal való együttműködés intenzitása; általános jogtudatosság; legális csatornák nyújtotta lehetőségek értékelése; végezetül a tapasztalatok személyes értékelése és a célcsoport jövőképe. A migrációkutatásban készített empirikus adatfelvételek nehézségeiről és módszertani kihívásairól
lásd Kováts András – Várhalmi Zoltán szerk.: A válaszhiányok kezelésétől a résztvevő
megfigyeléséig – Módszertani problémák a migrációkutatásban. Nemzetközi Összehasonlító Kutatásokat Támogató Alapítvány Kiadó, Budapest 2014.
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egymástól. A közel-keleti és afrikai interjúalanyok részéről a jellemző álláspont szerint minden embernek joga van életfeltételei
jobbításához, és természetes, hogy erre a legmegfelelőbb környezetet akarják megtalálni. Európára úgy tekintettek, mint „egy olyan
hely, ahol a szabadságjogokat és a vallási nézeteket is tiszteletben
tartják”. A tanultabbaknál ez tudatos, másoknál nem többről, mint
hallomásból táplálkozó meggyőződésről van szó. A szírek és irakiak
kifejezetten sértettek és dühösek, mivel úgy érzik, emberi jogaik
sérülnek az akadályoztatás által: „Minden ember a legjobbat akarja
magának és a gyermekeinek, és lehetősége van, hogy eszerint cselekedjen, csak minket fosztanak meg ettől.” Utóbbiak vélekedése szerint a bevándorlás automatikusan alapvető emberi joggá válik attól,
ha az emberi jogok bármely más eleme megsérül a hazájukban.
A jogtudatossággal kapcsolatban a kutatás alapján elmondható,
hogy az uniós menekültügyi eljárás részleteivel a közel-keleti és
az afrikai országokból érkezettek – kevés kivétellel – előzetesen
nem voltak tisztában. Ezt jól példázza, hogy a Görögországba vagy
Bulgáriába érkezést megelőzően egy interjúalany sem rendelkezett információval az ujjnyomat-vétel későbbi eljárására gyakorolt
jelentőségével kapcsolatban, s ezt követően is csak már valamely
eljárás részeként kapott erről információt, nem pedig a társaktól vagy az embercsempészektől. A pakisztáni interjúalany esete
különösen figyelemreméltó, hiszen saját közvetlen hozzátartozója
oktatta ki, hogy függetlenül az út időtartamától, mindig tizenhat
évesnek vallja magát (a kiskorúság tényéhez kötődő jogkövetkezmények tudatossága).
A vizsgált célcsoport előzetes informáltsága és ezen információk
megbízhatósága tehát nagyon alacsony fokúnak mondható. Az utazással kapcsolatban rendelkezésükre állt információk zömét szóbeli elbeszélésekből szerezték, emellett az internet és a nemzetközi
hírcsatornák hangzottak el, mint az előzetes információszerzés fő
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forrásai. Az útnak jellemzően kétségek nélkül vágtak neki ismerősök, rokonok sikertörténetein felbuzdulva: „Németországban mindenki kap lakást és bőséges segélyt”, „oda gyorsan el lehet jutni”,
„ott a gyerekek járhatnak iskolába”. Az utazás túlnyomórészt – rokonok közvetítésével beszervezett – embercsempészek közreműködésével történt („egy ilyen utat nem lehet végigcsinálni embercsempészek nélkül”, „nagyon jól szervezettek, főleg a magyar kerítés
környékén”, „egész úton kézről kézre adják az embert”). Miként
azonban egy afgán interjúalany elmondta: „Az embercsempészeknek nem érdeke a teljes őszinteség, mert akkor nem menne olyan
jól az üzlet.” Az útvonalon várható korlátozásokról, mozgást szabályozó intézkedésekről előzetesen nem rendelkeztek információval, mindenki nyitottnak vélte az utat, gyors célbaérésre számított. A szírek és az irakiak nagyon megalázónak tartják azt, amit
az utazás során átéltek. Az úti tapasztalatok fényében többen azt
mondták, az ellenségüknek sem kívánnák, amin keresztülmentek.
A reguláris migrációs csatornák használatával kapcsolatban
a kutatás során visszatérő válasz volt, hogy ha lett volna lehetőség vízummal beutazni, akkor az interjúalanyok nem vállalkoztak volna ilyen veszélyes és bizonytalan útra. A konzulátuson
kiadott vízum lehetőségével kapcsolatban a legtöbben azt mondták, hogy az rendkívül költséges („csak a gazdagok tudják megvásárolni” vagy „akiknek jók a kapcsolatai”) és rengeteg feltétele
van. Egy átlagember számára esélytelen, illetve van ahol nagykövetségek sem működnek, vagy már maga az útlevélszerzés is nehézségekbe ütközik. Egy interjúalany, aki Iránban rendőrtisztviselő
volt, elmondta, hogy ott ő mint hatósági személy csak nyugdíjba
vonulás után öt évvel kaphatott volna útlevelet, s vélhetően akkor
is csak olyat, amely korlátozott területi érvényességű. S mint egy
afgán interjúalany részéről elhangzott: „ha az embernek hirtelen
menekülnie kell, ideje sincs ilyen utak igénybevételére.” Csupán két
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személy volt a megkérdezettek közül, aki reguláris migrációs csatornát is igénybe vett legalább bizonyos mértékben az útja során
(egy gázai palesztin és egy kongói állampolgár). Ezek az interjúalanyok is tudatosan a legkisebb ellenállás felé mozdultak és olyan
külképviseletet választottak (ukrán és orosz), ahol nem követeltek
személyes interjút, vagy „könnyen kaptak vízumot”. Ezt követően
a továbbutazás már hamis okmányokkal vagy embercsempész közbejöttével történt. Végezetül említést érdemel, hogy a megkérdezett
afrikai származású interjúalanyok egy része (egy-egy líbiai, kameruni, mali és kongói) is Törökországon keresztül érkezett Európába,
köszönhetően annak, hogy a török nemzeti légitársaság – dacolva
az irreguláris migrációt támogató gazdaságpolitikáját érő sorozatos vádakkal – több afrikai országba működtet közvetlen légijáratot, s Törökországba a vízumszerzés is lehetséges, amint ezt a szomáliai és líbiai interjúalanyok története is igazolja.62

5. KÖVETK EZTETÉSEK

A bevezetésben lefektetett hipotézis és metodológia alapján az alábbiak szerint jártunk el. A 2. alcím alatt áttekintettük az Európai
Unióba irányuló reguláris és irreguláris migrációs csatornákat
övező szabályrendszer központi elemeit. Ennek alapján kirajzolódott előttünk, hogy egyrészt adott egy a célországon kívülről
történő, az utazás megkezdését megelőző kérelmezésen és egy
összetett, sokak számára nehezen „megugorható” feltételrendszer
teljesítésén alapuló reguláris migrációs csatorna. Adott másrészt
egy a célországon belülről történő, az utazás befejezését követő
62 Az ebben a kutatásban elhangzottakat Törökország vonatkozásában megerősíti Joris
Schapendonk: Turbulent Trajectories: African Migrants on Their Way to the European
Union. Societies 2012/2. 37. o.
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kérelmezésen és egy viszonylag „könnyen teljesíthető” feltételeken
alapuló menekültügyi szabályrendszerrel megtámogatott irreguláris migrációs csatorna.
A 3. alcím alatt statisztikai adatok alapján – a klasszikus joggazdaságtan módszerével – próbáltuk vizsgálni, hogy az irreguláris és reguláris migrációs csatornák használata között milyen
összefüggés állítható fel. Az adatokból jól látszik, hogy a legtöbb
menedékkérelmezőt adó országok állampolgárai ugyan használják a reguláris migrációs csatornákat is, ugyanakkor szignifikánsan kimutatható módon alacsonyabb számban és az átlagnál egyértelműen rosszabb eredményességi mutatóval. Nem állíthatjuk
tehát önmagában azt, hogy azon országok állampolgárainak, akik
a legtöbb menedékkérelmet adják be, egyáltalán ne lenne esélyük
a reguláris csatornákon az Európai Unióba jönni. Azt állíthatjuk
ugyanakkor, hogy az átlaghoz képest jóval kevesebben használják
ezeket a csatornákat, illetve a csatornák szélessége és „olajozottsága” is kisebb, mint más ország állampolgárai esetében. A klasszikus joggazdaságtan módszere tehát már önmagában is felmutatott
a hipotézis megerősítését szolgáló összefüggéseket, ugyanakkor
további, empirikus vizsgálat szükséges annak megértéséhez, hogy
a vizsgált egyének miért az irreguláris csatornákat használják
a regulárisak helyett.
A 4. alcím alatt a mások által végzett empirikus kutatások és
a tanulmányhoz készült saját kutatás eredményei alapján, a viselkedéstani joggazdaságtan módszerével kerestük arra a statisztikai módszerekkel önmagában nem kétséget kizáróan igazolható állításra bizonyítékokat, miszerint a jelenlegi menekültügyi
szabályrendszer kifejezetten katalizálja az irreguláris migrációt. A kutatásokból egyértelműen megállapítható, hogy az érkezők motivációi komplexek, a nemzetközi védelemre való jogosultság elbírálása rendkívül nehéz és az egyéni üldözéstől való félelem
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megállapíthatósága minden esetben erősen kétséges.63 Az empirikus kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a reguláris
migrációs csatornák használatát az érintettek gyakorlatilag lehetetlennek tartják, míg az irreguláris migrációs csatornák használata
és a nemzetközi védelembe vétel egyfajta emberi jogként jelenik
meg számukra.
Az előbbieken túlmenően a vizsgált interjúalanyok általános
jogtudatossági szintje meglehetősen alacsony, azzal ugyanakkor tisztában vannak, hogy csak az Európai Unió területére érkezést követően nyílik arra esélyük egyáltalán, hogy új életet kezdjenek a kontinensen. Ráadásul valamennyi olyan információ, amely
valamilyen szintű jogtudatosságot mutat, arra hivatott, hogy
abban segítse az érintetteket, hogy az irreguláris migrációs csatornák használatát követően státuszukat a menekültügyi rendszeren
keresztül igyekezzenek „legalizálni” (védett tulajdonságok hangsúlyozása, kiskorúság felértékelődése, ujjlenyomatvételi-eljárás jelentősége). Végezetül fontos kiemelni, hogy más empirikus kutatási
eredmények azt igazolták, hogy a migrációs szabályrendszer felépítése, működése, szigorúsága igenis hatással van a migrációra.
Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy miért érkezik több millió ember az Európát körülvevő, fejlődő, konfliktusos térségekből úgy, ahogy. Tettük ezt abból kiindulva, hogy ez
a típusú, kontrollálatlan irreguláris migráció nem jó sem a kibocsátó, sem a tranzit-, sem pedig a fogadó országoknak, de valójában
nem jó a migrációs mozgást végzőknek sem.64 Nem vizsgáltuk azt,
hogy kinek jár menedékjog, s kinek nem, ki az, aki valóban rászorul,
63 Egyéni üldöztetés helyett a legtöbbször az adott államban általánosságban tapasztalható fegyveres konfliktus, bizonytalanság vagy természeti hatások járulnak hozzá – érthető emberi módon – a meneküléshez. Lásd Ritecz György – Sallai János: A migráció
trendjei, okai és kezelésének lehetősége. Hanns Seidel Alapítvány 2015. 19.
64 Paul Collier: Exodus: How Migration is Changing Our World. Oxford University
Press, 2013. 251–255., 270. o.
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ki az, aki nem, csupán azt, hogy a migrációnak ezt a módját a migrációs szabályrendszer miképpen befolyásolja. Itt érdemes egyértelművé tenni, hogy meglátásunk szerint előbb vagy utóbb tudomásul
kell venni, hogy a menekült és a bevándorló közötti különbségtétel – és úgy általában az egyéni alapú nemzetközi védelembe vétel
– nem lesz alkalmas a XXI. századi kényszermigrációs mozgások
kezelésére. A szakirodalomban erre vonatkozó utalást egyelőre
nem nagyon találni, inkább csak oly módon jelenik meg a kérdés,
hogy minél több embert szükséges nemzetközi védelemben részesíteni, noha természetesen a dolog nem csak így közelíthető meg.
Az ugyanakkor a számok alapján még mindig egy tartható megállapítás, hogy a menedékkérelmezők többsége nem jogosult nemzetközi védelemre. Az elismerési arányok az Európai Unióban – nem
csak a konvenciós menekültek, hanem valamennyi nemzetközi
védelemben részesített vonatkozásában – jellemzően 50% alatt voltak.65 Elmondható tehát, hogy jelentős azok száma, akik a menedékjogot használva kívánják irreguláris migrációs mozgásukat
utólag legalizálni. Ezen emberek motivációit pedig kulcsfontosságú megértenünk, hogy az általuk (is) generált migrációs hullámok miatt a fogadó országokban okozott negatív következményeket csökkenteni tudjuk. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi miért
történik, a viselkedéstani joggazdaság módszeréhez fordultunk,
65 Randall Hansen – Demetrios G. Papademetriou: Securing Borders: The Intended
Unintended, and Perverse Consequences. In: Randall Hansen – Demetrios G. Papademetriou (ed.): Managing Borders in an Increasingly Borderless World. Migration Policy Institute Washington DC. 2013. 9. o.
Az elismerési arányok különbözőségéről és annak hátteréről lásd A. Leerkes: How (un)
restrictive are we? – ’Adjusted’ and ‘expected’ asylum recognition rates in Europe. Cahier
2015/10.
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/02/tk-bijlage-wodc-rapport-how-unrestrictive-are-we-adjusted-and-expected-asylum-recognition-rates-ineurope) (Letöltés ideje: 2016.09.05.)
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amely a jogi szabályozás hatásainak felmérésére is használt vizsgálati módszer.
S amint azt láttuk, igazolást nyertek a bevezetésben tett hipotézisek, amelyek szerint egyrészt a most érkezőknek a reguláris migrációs csatornákon az Európai Unióba jönni (és huzamosabb ideig
ott tartózkodni) a gyakorlatban nincs esélyük (vagy legalábbis ők
így gondolják), másrészt viszont a nemzetközi menekültügyi szabályrendszer és az arra épülő uniós menedékjog, illetve a különböző tagállami szabályozások kifejezetten az irreguláris migrációs
mozgások irányába tolják és mozgásra kényszerítik az érintetteket. Ráadásul miközben az érkezők jogtudatossága rendkívül alacsony, a szabályrendszerre vonatkozó minimális információk is
csak tovább katalizálják a folyamatokat, míg a mozgást esetlegesen
csökkentő információk csupán a migrációs mozgás közben gyűlnek fel (pl. negatív tapasztalatok az út veszélyességéről, a fogadó
országban tapasztalt nehézségek).
A viselkedéstani joggazdaságtan nézőpontjából vizsgálva
a tanulmány által tárgyalt jelenségeket, az empirikus kutatások
alapján a fentieken túl is rendkívül figyelemreméltó kép rajzolódik
ki előttünk. Az útnak indulás előtt, miközben az érintettek költség-haszon elemzést „végeznek” az elindulás vagy maradás kérdésében, valamint arról is döntenek, milyen migrációs csatornákat
használjanak. Azt láthatjuk, hogy a reguláris utak használatának
költségeit rendkívül magasra becsülik: „Drága”, a „gyakorlatban
lehetetlen”, ezek a leggyakrabban elhangzott percepciók, amelyek
a reguláris migrációs csatornák használatának „költségeit” rendkívüli módon megemelik. A percepciók szintjén olyannyira magasak
ezek a reguláris utak használatához kapcsolt költségek, hogy noha
valójában nem kizárt ezen országok állampolgárai számára sem
a reguláris csatornákon belépni az Európai Unió területére és ott
legálisan tartózkodni – ahogyan ezt a statisztika is alátámasztja –,
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a gyakorlatban ennek esélye nullaként jelenik meg. Jól látható
továbbá, hogy ezzel párhuzamosan az irreguláris migráció költségeit az érintettek irracionális módon alábecsülik, mind az út veszélyességét és költségeit, mind a tranzit- és fogadó országokban várható nehézségeket illetőleg.
Összességében megállapítható, hogy az útnak indulást fontolgató érintettek nem végeznek, illetőleg nem végezhetnek racionális költség-haszon elemzést a maradás vagy az útnak indulás, valamint a reguláris vagy irreguláris migrációs csatornák használatára
vonatkozó mérlegelés közben, hanem úgynevezett ökölszabályokra
és a szóbeszédre hagyatkoznak. Ezen intuitívnek nevezhető mérlegelés közben pedig az útnak indulás költségeit jellemzően sokkal alacsonyabbra becsülik, mint a maradás költségeit, miközben
az irreguláris migrációs csatornák használatának költsége is alábecsült a reguláris utak által kínált esélyekhez képest. A hasznok
tekintetében pedig azt láthatjuk, hogy az új élet kezdésének esélye az útnak indulás olykor rendkívüli költségeit (közvetlen vagy
közvetett életveszély, útközben megnövekedő költségek, bizonytalanság, bűnözői csoportok) is elhomályosítják. Mindezen irracionális módon működő, utólag sokszor hibásnak bizonyuló költséghaszon elemzést pedig a fogadó térség jogrendszere kifejezetten
segíti, illetve a jogi szabályozással és a különböző migrációs csatornák használatával kapcsolatosan rendelkezésre álló – néhol hamis,
torzított vagy hiányos – információk is döntő módon, kedvezőtlen
irányba befolyásolják.66
66 Egyre többen utalnak arra, hogy a migráció természete napjainkban alapjaiban változott meg, s a korábbi, ideológiai alapú különbségek által generált migrációt a mostani
események fényében csak annyiban érdemes tanulmányozni, hogy megértsük: a most
zajló folyamatok mennyire mások, mint a korábbiak. A migrációban érintettek motivációi kiszámíthatatlanok, az egyes személyek döntései komoly hatással vannak mások
döntéseire is. A ma vándorlói rendkívüli módon kockázatvállalók, jellemzően fiatal
férfiak, akik egyedül, állami segítség nélkül, egymással intenzíven együttműködve és
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Nem vitatható, hogy a jogi szabályozás hatással van a migrációra. A hatályos – reguláris és irreguláris migrációs csatornákra
vonatkozó – szabályozás pedig kifejezetten segíti a migrációnak
azt a módját, amely az elmúlt két évben meghatározta az Európai
Unióban a közbeszédet. Tanulmányunk összefoglaló megállapítása
az, hogy amíg a migrációs szabályrendszer paradigmatikus megváltoztatására nem kerül sor, és nem szerveződnek a migrációs szabályrendszert bemutató olyan információs kampányok, amelyek
csökkenteni hivatottak az irreguláris migrációs mozgásban részt
vevők számát, addig a jogi szabályozás felől nézve nem várható az
irreguláris migráció és menedékkérelmezők számának csökkenése.
Ha pedig – az érintettek által használt csatornától függetlenül – az
Európai Unióba érkezők számának csökkentése a feladat, akkor az
irreguláris mozgást segítő nemzetközi és uniós jogi szabályrendszer logikájának teljes megfordítása szükséges.
*
Orbán Balázs 2009-ben jogászként végzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán,
párhuzamosan ugyanitt politológus képzettséget is szerzett. Az
egyetemi évek során az Országgyűlés Hivatalának ösztöndíjasaként az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságnál
dolgozott. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogalkotástant tanult, illetve LL.M. fokozatot szerzett, jelenleg pedig PhDtanulmányokat folytat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon,
parlamenti jog tárgykörben. Két alkalommal volt az ELTE
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PÉNZÜGY I FOGYA SZTÓV ÉDELEMI
SZ A BÁ LYOZ Á S L AW A ND
ECONOMICS NÉZŐPONTBÓL

„A fogyasztói piacokon elért eredmény a piaci erők és
a fogyasztói pszichológia kölcsönhatásának terméke.”
Oren Bar-Gill

1. ÖSSZEFOGLALÓ

A 20. században a nyugati demokráciák a szabadpiaci verseny
szabályain szerveződő közgazdasági modell alapján alakították
ki a vonatkozó jogszabályaikat. A század közepétől egyre inkább
teret nyerő fogyasztóvédelmi szabályok árnyalták a szabad verseny
köré szerveződött „dogmát”, de az állami beavatkozás továbbra
is kivételes eszköz maradt. A law and economics behaviroista
közgazdasági alapvetése jól tükrözi ezt: az államnak csak kivételes
esetekben, rendszerszintű torzulás esetén szabad aktív cselekvőként beavatkoznia a piaci folyamatokba, és a beavatkozásnak
a lehető legalacsonyabb szintűnek kell lennie. Éppen ezért a law
and economics legnevesebb képviselői rendre a fogyasztók részére
nyújtott információk minőségi (és ezzel párhuzamosan esetlegesen
mennyiségi) fokozásában látják azt az eszközt, amely az eredmények elérése érdekében alkalmazandó.
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A vizsgálatunk elsődleges tárgyát képező pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok jól példázzák a fentieket: egészen a legutóbbi
időkig mind az európai, mind a hazai jogalkotó elsősorban egyre
szélesebb körű információadási kötelezettséggel kívánta olyan
helyzetbe hozni a fogyasztókat, hogy megfelelő, ésszerű döntéseket tudjanak hozni.
A jelen tanulmányban kifejtett véleményünk szerint azonban
e megközelítés alapvetően hibás, nem vezet, és nem is vezethetett
megfelelő eredményre, mivel: (i) a fogyasztók alapvetően nem járnak el racionálisan; (ii) a szolgáltató pénzügyi intézmények a szerződések és az azokhoz fűződő tájékoztatás bonyolításával eredményesen nehezítik meg a fogyasztók által meghozandó döntéseket,
és a gazdasági élet szereplői mindig egy lépéssel a szabályozói oldal
előtt járnak majd; és (iii) a fogyasztók széles rétege nem képes vagy
nem hajlandó megérteni vagy megismerni a részére nyújtott információt, így az nem befolyásolja döntéseit. Tanulmányunkban számos, a fenti állításokat alátámasztó példát mutatunk be.
Nem állítjuk, hogy az információ átadása teljes mértékben
haszontalan lenne, de e módszer az ismertetett korlátokba ütközik,
és mindössze a fogyasztók egyik csoportját segíti. Éppen ezért, véleményünk szerint – az információk átadása mellett – az erőteljesebb
állami beavatkozás szintén szükséges módszer, azaz az információadáson túl, a hitelezési módszereket objektív alapon szigorító intézkedések elengedhetetlenek. Ez a fajta, az angolszász irodalomban
„soft-paternalistának” nevezett megközelítés bár jelenleg még közel
sem általánosan elfogadott, de egyre nagyobb teret nyer a behaviorista közgazdasági alapon építkező law and economics tudományának képviselői körében is, egyelőre e felfogás nem vált dominánssá
sem az európai, sem az amerikai jogszabályalkotásban.
A jelenleg legáltalánosabban elfogadott felfogás alternatívájaként górcső alá vesszük a magyar szabályozást. A hazai jogalkotó
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ugyanis az utóbbi időben több, a szigorú, objektív feltételrendszer
felé mutató szabályt is hatályba léptetett, amelyek komplex rendszert alkotnak a hagyományos, információ-átadásra irányuló
eszközökkel együtt. Úgy látjuk, hogy a hazai pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok megfelelően szintetizálják a két irányzat eredményeit, ezzel közel ideális egyvelegét biztosítva a megfelelő információk átadására vonatkozó kötelezettségeknek és a szigorúbb,
megszorító jellegű szabályoknak.

2. BEVEZETÉS – A FOGYASZTÓI
JELZÁLOGHITELEK PIACA BEHAVIOR ISTA
LAW AND ECONOMICS SZEMMEL

A közgazdaságtan egyik alapvető tétele, hogy a piaci szereplők profit elérésére törekszenek.1 Míg a fejlett világ gazdaságtudománya
kisebb vagy nagyobb eltérésekkel, de szinte kivétel nélkül kifejezetten a szabad piaci verseny, és ezzel együtt a szerződéses szabadság
mellett teszi le a voksát, a tudomány képviselői és a jogalkotó szervek
régóta felismerték, hogy a társadalmi érdek megköveteli, bizonyos
helyzetekben ezen alapvető elvek korlátozását is, annak érdekében,
hogy egyes hátrányos helyzetből induló egyéneket vagy csoportokat a hátrányok leküzdése érdekében az állam (társadalmi ösztönzésre) jogilag is elismert és támogatott eszközökkel segíthessen.
A fenti elv egyik legjelentősebb megnyilvánulása a fogyasztóvédelmi alapelvek megjelenése és elterjedése a jogalkotásban a 20. század folyamán. A fogyasztóvédelem alapvető törekvése, hogy megakadályozza a gazdasági érdekeltségi körén kívül eljáró egyénnel

1 Friedman híres szavaival: „The business of the business is business”.
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(fogyasztóval) szemben, hogy a gazdaság életerősebb szereplői (vállalkozások) erőfölényes helyzetüket kihasználhassák.
A modern nyugati társadalmakban a jogalkotó e tekintetben
kettős kihívással néz szembe: (i) egyrészt a fogyasztók számára
a lehető legmagasabb szintű védelmet kívánja nyújtani; (ii) másrészt a magántulajdon szentsége, a szerződéses szabadság és a szabad verseny értékei mentén a lehető legkisebb mértékben kíván
beleavatkozni a magánjogi alanyok gazdasági viszonyaiba.
A law and economics tudományága a fenti dilemmát a következő
alapelv érvényesítésével kívánja feloldani: a jogalkotónak akkor kell
aktívan beavatkoznia a magánjogi alanyok egymás közötti viszonyaiba, ha egy adott területen olyan rendszerszintű torzulás tapasztalható, amelyre tekintettel az össztársadalmi érdek a beavatkozást
megkívánja, a beavatkozásnak pedig a lehető legcsekélyebb, de még
hatásos mértékűnek kell lennie.2 E szabály persze kellően absztrakt
ahhoz, hogy konkrét esetekben vitára adjon okot az állami beavatkozás ellenzői és támogatói között; ebben a vitában azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes piacokon, az egyes üzletágakban
érvényesülő, megfelelő állami beavatkozás más-más mértékű lehet.
A jelen tanulmány keretei között a hitelpiacon, azon belül is
elsősorban a lakossági jelzáloghitelek piacán érvényesülő folyamatokra koncentrálunk, amely több szempontból is ideálisnak mutatkozik az általunk vizsgálandó folyamatok szempontjából.
Egyrészt a fogyasztóvédelmi szabályozás e téren nem számít új
keletűnek, az első pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú közösségi
jogszabály a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1987/102/
2 Lásd különsen: Cass R. Sunstein – Christine Jolls – Richard H Thaler: A Behavioral Approach to Law and Economics. (University of Chicago Law Shcool) Coase-Sandor
Working Paper Series in Law and Economics (1998).
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EGK, amelyet azóta több, kifejezetten erre a célnak szánt hazai és
közösségi jogforrás követett.
Másrészt a 2007-ben kezdődő pénzügyi és gazdasági válság
e piacon kifejezetten erősen éreztette hatását, hazánkat a világ más
részeinél is jobban sújtva; mintegy a válság hatására válaszként
a hazai jogalkotó (hasonlóan a világ legtöbb jogalkotójához) különös figyelemmel igyekezett megelőzni, hogy a pénzügyi (és különösen a jelzálog alapú) hitelek piacán a korábbihoz hasonló, rendszerszintű problémák alakulhassanak ki.
További érv a jelzáloghitelek piacának vizsgálata mellett, hogy
a law and economics alapelvei szerint a fogyasztóktól e téren elvárhatnánk, hogy a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel, ésszerűen járjanak el, hiszen (i) hosszú távú; és (ii) jelentős súlyú döntést
kell hozniuk. A lakáscélú jelzáloghitel piacának jellemzője ugyanis,
hogy az adósok rendszerint hosszú távú döntést hoznak a hitel felvételekor, hiszen az adott termék futamidejétől függően akár harminc évre szóló szerződést is köthetnek. Továbbá szintén fontos
jellemző – és bár nem magyar sajátosság, hazánkban igen hangsúlyos aspektus –, hogy a hitelből megvásárolt ingatlan rendszerint
az adós (és gyakran családja) egyetlen értékes, de legalábbis jellemzően legértékesebb vagyontárgya, amelynek elvesztése nagyon erős
negatív hatást gyakorolhat az adós (és családja) életkörülményeire.
Joggal várhatnánk tehát, hogy mindenki „tudatos fogyasztóként”
viselkedjen, és az elérhető legjobb alternatívát választja.
Végezetül, a jelzáloghitel-piac vizsgálata melletti legnyomósabb
érv, hogy e tekintetben az utóbbi években elmozdulás tapasztalható a magyar jogalkotó részéről a közösségi sztenderdektől, és
bár az új irány egyelőre túlságosan új keletű ahhoz, hogy mes�szemenő következtetéseket vonjunk le belőle, mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy mennyire igazolható ez az eltérés law
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and economicy szempontok szerint, illetve, hogy melyek lehetnek
annak lehetséges következményei.

3. A FOGYASZTÓK IR R ACIONÁLIS VISELK EDÉSÉRŐL

A law and economics (és az annak nyomán fejlődött behavirosita
közgazdaságtudomány) felfogásának a kezdetektől fogva alapvetése volt, hogy felhagyott a neoklasszikus homo economicus megközelítéssel, azaz abból a feltevésből indult ki, hogy a fogyasztók
nem ésszerűen járnak el, és nem az elérhető legjobb alternatívát
választják a piacon elérhető lehetőségek közül.3 Ez a felfogás persze
közvetetten cáfolja a neoklasszikus iskola másik alapvetését is, azaz,
hogy a piacot az ésszerűen viselkedő fogyasztók alakítják, ezért
a piaci verseny szereplői közül mindig az kerül ki győztesen, aki az
elérhető legjobb alternatívát kínálja.
A fogyasztói jelzáloghitelek piacán a fogyasztók nem tökéletesen
ésszerű viselkedését általában két jellemző fogyasztói „fogyatékkal”
szokás jellemezni: nevezetesen a fogyasztói „rövidlátással” és a túlzott optimizmussal.4
A fogyasztói rövidlátás azt jelenti, hogy a fogyasztók hajlamosak a rövid távú előnyöket mérlegelni a hosszú távú hátrányok
vagy kockázatok rovására. Így például könnyen elcsábulnak, ha
egy hitelszerződésben alacsony kezdőkamatot és költséget látnak,
és hajlamosak figyelmen kívül hagyni, vagy legalábbis kisebb jelentőséget tulajdonítani a később jelentkező magasabb költségeknek,
kockázatoknak. Ahogy a fogyasztói pénzügyi ismereteket talán
a legobjektívebben megítélni hivatott szerv, a Magyar Nemzeti
3 Sunstein 1998.
4 Oren Bar-Gill: Seduction by Contract, Law, Economy and Psychology in Consumer
Market., Oxford, 2012.
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Bank elnöke fogalmazott: „Rendszerszintű kockázatokat hordoz
magában az a fogyasztói magatartás, amely a pillanatnyi rövidtávú
előnyt helyezi előtérbe a termékválasztás során, még akkor is, ha
annak veszélyeire felhívták a figyelmét.”5
A túlzott optimizmus elsősorban túlzott kockázatvállalási kedvet jelent. A fogyasztók nem számítanak arra, hogy a helyzetük egy
hosszú (akár harminc éves) lejáratú szerződés esetén a szerződés
megkötésekor fennálló állapothoz képest jelentősen romolhat. Így
például nem számolnak azzal a lehetőséggel, hogy elveszítik a jövedelmüket, vagy kiadásaik, illetve adott esetben éppen a szerződéssel kapcsolatos kiadások jelentősen növekedni fognak. Éppen
ezért, ha végeznek is valamilyen kalkulációt egy hitel felvétele előtt,
annak során nem számolnak bizonyos kockázatokkal. Egy másik
jogág terminológiájából kölcsönözve azt mondhatnánk, hogy
a fogyasztók könnyelműen bíznak tetteik következményének elmaradásában, azaz abban, hogy a kockázatos események nem fognak
bekövetkezni. E tekintetben tulajdonképpen arról van szó, hogy
az átlagosan gondolkodó emberek egyrészt felülbecsülik a saját
képességeiket6, másrészt mivel kellemetlen szembenézni bizonyos
tényekkel, ezért ezt egyszerűen nem teszik meg. „Az emberek jobban szeretik azt hinni, hogy az általuk viselt kockázat az átlagosnál
alacsonyabb, és ezért haboznak elhinni bármi mást.”7 Ezt a fogyasztói magatartást szintén jól példázza, hogy egy hazai kutatás alapján a felmérésben résztvevő, valamely felsőoktatási intézmény
5 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2011. (IV.29.) számú ajánlása
a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról.
6 Jellemző adat, hogy egy átlagos amerikai úgy gondolja, hogy az átlagosnál jobb sofőr.
Ola Svenson: Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? 47 Acta Psychologica 47 (1981) ; North-Holland Publishing Company 143., 145. o.
http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf
7 Niel D. Weinstein & William M. Klein, Resistance of Personal Risk Perceptions to
Debiasing Interventions, 14 HEALTH PSYCHOL 132, 19 (1995).
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hallgatójaként tanuló fiatalok közel egyharmada értékelte felül
a saját pénzügyi ismereteit a felmérés során megállapított tényleges
pénzügyi ismereteihez képest.8
Szintén hazánkra jellemző példa, hogy 2007 előtt a fogyasztók
széles tömege nem számolt például a külföldi valuta volatilitásából eredő kockázatokkal a svájci frank alapú hitelek felvételekor, és
nem voltak felkészülve arra, hogy a hitelük havi törlesztő részlete
jelentősen emelkedik majd.9
A hazánkat oly jelentősen sújtó „devizahitel válság” példája
a fogyasztói rövidlátást is megvilágítja, hiszen a jellemzően sokkal
magasabb kamatú forint-hitelek jóval kiszámíthatóbb, biztonságosabb alternatívát jelentettek a fogyasztók számára, akik azonban
elsősorban a rövid távú előnyt jelentő alacsony kamatot mérlegelték és részesítették előnyben a hosszú távon kevésbé kockázatos,
sokkal inkább kiszámíthatóbb tulajdonságokkal rendelkező forint
alapú hitelekkel szemben. A fenti fogyasztói magatartást jól jelzi,
„hogy a devizaalapú hitelek aránya azok 2003-as magyar piacon történő megjelenését követően ugrásszerű növekedésnek indult. 2006ban az összes devizaalapú hitelállomány elérte az összes forintalapú
hitelállomány szintjét, azonban nem volt megállás, az emelkedés
folyamatos volt, a devizaalapú hitelek összegének 2010-es tetőzéséig,
amikor is az összes devizahitel-állomány hozzávetőlegesen 7.600
8 Állami Számvevőszék: Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról kutatási jelentés 2013.
https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2013/t353.pdf ?
download=true
9 A történtek fényében ezt az állítást igaznak fogadhatjuk el, és nem szükséges adatokkal
alátámasztanunk. Ugyanakkor utólag nem vizsgálható, hogy a megfelelő kockázati feltárás, amelyet a jogalkotó visszaható hatállyal kért számon a pénzügyi intézményeken,
vajon mennyiben járulhatott volna hozzá a probléma megelőzéséhez. Az ezzel kapcsolatos vitát utólag eldönteni nem lehet, azonban a jelen tanulmányban kifejtettekre alapozva úgy érezzük, hogy a probléma teljes mértékben nem lett volna elkerülhető pusztán kockázatfeltárással.
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milliárd forintos értéket ért el. A folyamatot szemléletesen mutatja
az alábbi grafikon”:10

A hagyományos példák mellett mi szeretnénk kiemelni a fogyasztók
(közgazdasági szemmel) nem racionális viselkedésének egy másik
fontos elemét is, nevezetesen azt, hogy sok esetben a fogyasztónak
alapvetően nincsenek is meg azon képességei, amelyekkel egyáltalán esélye lenne racionális döntést hozni. Ez az állítás persze
ésszerű okokból ellenkezést szülhet, hiszen manapság nem éppen
politikailag korrekt azt állítani, hogy valaki képtelen a megfelelő
információk birtokában megfelelő döntést hozni. Részben talán
éppen emiatt fókuszál a tudományos law and economics (és a behaviorista közgazdaságtudomány legnagyobb része) közösség jó
része és az ezen iskola befolyása alatt álló jogalkotás az információ
átadására, ahogyan azt lentebb látni fogjuk. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk, hogy szembenézzünk a valós helyzettel, ezért a fenti állítást
példákkal próbáljuk meg alátámasztani.
Egy 2009-ben készült felmérés keretében a következő kérdést
tették fel átlagos képzettségű, életkorú, társadalmi helyzetű stb.
amerikaiaknak:
10 http://www.hitelmediator.hu/a-lakossagi-hitelezes-alakulasa.
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„Tegyük fel, hogy a hitelkártyáját ezer dollár adósság terheli, amelynek (kamatos) kamata évi húsz százalék. Ha egyáltalán nem törleszt, a fenti kamattal
számolva, mennyi idő alatt fog megduplázódni az adóssága?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2 év alatt
kevesebb, mint 5 év alatt
több, mint 10 év alatt
nem tudja
nem kíván válaszolni”

Az összes válaszadó alig több mint harmada, egészen pontosan
36%-a tudott helyesen válaszolni e kérdésre.11
Ugyanezen kutatásban a következő kérdést is feltették:
„Önnek háromezer dollár adósság terheli a hitelkártyáját. Ön a minimális
harminc dolláros törlesztő részletet fizeti havonta. Amennyiben a hitel THM
mutatója 12 12%, (azaz havonta % a kamat), hány év alatt fizeti vissza a teljes
adósságot, ha a kártyát nem terheli további tranzakció?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

kevesebb, mint 5 év alatt;
5 és 10 év közötti időtartam alatt;
10 és 15 év közötti időtartam alatt;
soha, továbbra is adósságban marad;
nem tudja;
nem kíván válaszolni”13

A válaszadók alig több mint 35%-a ismerte fel, hogy amennyiben
a kamat összegével megegyező mértékben törleszt, úgy az adóssága
nem fog csökkenni.
11 Anna Lusardi – Peter Tufano: Debt Literacy, Financial Experiences and Overindebtedness (5. o.).
http://www.nber.org/papers/w14808.pdf.
12 Az eredeti, angolul feltett kérdésben Annual Percentage Rate, azaz éves kamatláb szerepel.
13 Lusardi – Tufano (6. o.).
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Azok, akik a fenti kérdésekre nem tudtak válaszolni vagy a ténylegesnél kedvezőbbnek ítélték meg a helyzetet, nem fognak tudni
ésszerű, megalapozott döntést hozni egy hitel felvétele során, hiába
kapnak tájékoztatást a kamat mértékéről.
Persze felmerülhet, hogy a fenti kutatást amerikai állampolgárok
körében végezték el, és például a magyar lakosság körében sokkal
kedvezőbben alakultak volna az eredmények. És valóban, bár a két
eredmény nem összehasonlítható, de egy 2012-ben végzett felmérés szerint a magyar fogyasztók az európai élmezőnybe tartoznak
a pénzügyi ismeretek tekintetében. Ugyanakkor érdemes kiemelni,
hogy az elsőre igen hangzatosnak tűnő megállapítás inkább a gyengébb mezőnynek köszönhető, mivel a fent említett negyedik hely
eléréséhez már az is elegendő volt, hogy a megkérdezettek 69 százaléka rendelkezzen alapvető ismeretekkel, de mindössze 2 százalék ismeretei legyenek kiválóak.14 Ugyanakkor például egy másik
felmérés keretében hazai kutatók azt vizsgálták, hogy középiskolás
tanulók mennyire képesek összehasonlítani két pénzügyi ajánlatot,
és az elvégzett összehasonlítás alapján ésszerű döntést hozni. „A
középiskolások fele 47 százaléknál rosszabb eredményt ért el a teszten, míg 64 százaléknál jobb teljesítményt a kitöltők csupán 10 százaléka nyújtott.”15
Összességében tehát elmondható, hogy általában véve a fogyasztók, és így a magyar fogyasztók pénzügyi ismeretei is hiányosak, és
egy jelentős részük egyáltalán nem rendelkezik olyan képességekkel vagy ismeretekkel, amelyek kamatoztatásával ésszerű döntést
hozhatna valamely pénzügyi kérdést illetően.

14 http://hvg.hu/gazdasag/20121211_A_magyarok_elen_jarnak_a_penzugyi_ismeret.
15 Dr. Kovács Péter – Dr. Révész Balázs – Ország Gáborné: A pénzügyi kultúra és
attitűd mérése.
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/a_penzugyi_kultura_es_attitud_merese.pdf
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4. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FOGYASZTÓK
IR R ACIONÁLIS VISELK EDÉSÉR E ADOTT VÁLASZÁRÓL

A fentiekben során bemutattuk, hogy a pénzügyi kapcsolataikban
a fogyasztók ésszerűtlenül járnak el. E pontban azt vizsgáljuk, hogy
ez pontosan hogyan párosul a pénzügyi intézmények magatartásával.
Kosztolányi Dezső egyik örökérvényű novellájában az író lírai
énje Esti Kornél társaságában egy fiktív, „becsületes városba” téved.
„[A] sugárúton fényesebbnél fényesebb üzletek. Egy tükrös kirakatban ezt
olvastam:
Lábrontó cipők. Tyúkszem, tályog szavatolva. Több vevőnk lábát amputálták.
Színes, szemléltető kép mutatta, amint az ordítozó áldozat lábát két sebész
óriási acélfűrésszel nyiszálja le tőből s vére piros pántlikákban csorog lefelé.
– Ez tréfa?
– Szó sincs róla.
– Aha. Törvényszéki ítélet kényszeríti a kereskedőt, hogy így bélyegezze meg
magát?
– Dehogy – legyintett Esti megvetően. Ez az igazság. Értsd meg: ez az igazság. Itt az igazságot senki se rejti véka alá. Az önbírálat ebben a városban oly
magas fokra hágott, hogy ilyesmire nincs többé szükség.
[…]
Bolyongtam az éjszakában. Egyszerre feltündöklött a fekete égbolt, mintha
a nap kelt volna föl, több nap, egy egész naprendszer. Lángbetűk szikráztak:
Lopunk, csalunk, rablunk.
– Mi ez? – kérdeztem Estitől.
– Egy bank fényhirdetése – szólt közönyösen.”16

Habár a költő által szándékos túlzással megírt sorok nyilvánvalóan
egy elérhetetlen, tulajdonképpen már-már nem is kívánatos ideált testesítenek meg, és a bankok igen kevés kivételtől eltekintve
nem lopnak, csalnak vagy hazudnak, nagy írónk azért jó érzékkel
16 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél énekei, Negyedik fejezet, 1933.
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világított rá arra, hogy törvényes keretek között – más iparági
szereplőkhöz hasonlóan – megteszik, amit csak lehet.
Egy 2005-ben megjelent tanulmány érdekes megvilágításba
helyezi a fogyasztók hitelfelvétellel kapcsolatos magatartását, de
még inkább az ezzel kapcsolatos intézményi válaszok lehetőségét.
A tanulmányt szerző kutatóknak a gyakorlatban, empirikus eszközökkel nyílt lehetőségük tesztelni, hogy mennyire befolyásolhatók
a hitelfelvevők tisztán manipulatív jellegű eszközökkel.
A dél-afrikai, rövid lejáratú hitelek piacán végzett kísérletben,
egy a piacon ténylegesen aktív szerepet játszó pénzügyi intézmény
közreműködésével 50 000, rövid lejáratú hitel felvételére buzdító,
konkrét ajánlatot tartalmazó levél került kiküldésre a pénzügyi
intézmény ügyfelei részére. A pénzügyi intézmény – természetesen
bizonyos korlátok között – véletlenszerűen állapította meg az ügyfelei részére ajánlott kamatot, azonban a levelek egyéb, szintén véletlenszerűen generált specifikumokkal is rendelkeztek. Ez utóbbiak
tulajdonképpen tisztán pszichológiai, a reklámok és marketing területén elterjedt manipulatív fogásokat alkalmazó képek és mondatok
voltak. A kutatás egyes eredményei egészen elképesztőek, ezek közül
a jelen tanulmány keretei között csak egyet emelnénk ki külön is, de
a tanulmány számos egyéb, érdekes példát mutat be. A tanulmány
szerzői által statisztikai módszerekkel levont eredmény szerint férfi
ügyfelek körében például, pusztán azáltal, hogy a kiküldött levélen
egy női alkalmazott fényképe szerepel, a kölcsön kamatának átlag
4,5 %-os csökkentésével megegyező hatást lehetett elérni.17,18 Csak
17 A kísérletben alkalmazott „akciós” kamat havi 3,25 % és 11,75 % között mozgott 4 hónapos futamidejű hitelek esetén, míg az érintett pénzügyi intézmény által ajánlott sztenderd, a kísérleten kívül alkalmazott kamata megegyező futamidejű hitelek esetén havi
7,75 % és 11,75 % közötti.
18 Marianne Bertrand és mások: What’s Psychology worth? A Field of Experiment int
he consumer credit marker Economic Growth Center. Yale University, Center Discussion
paper No. 918 (2005 July).
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az egyértelműség kedvéért, az eredmények azt jelentik, hogy ha egy
másik pénzügyi intézmény 4%-al olcsóbban kínálta volna ugyanazt a terméket, de az ajánlatán nem szerepel egy női alkalmazottjuk fényképe, akkor a kutatásban résztvevő férfi alanyok jó eséllyel
a drágább, de női fényképpen együtt ajánlott hitelt vették volna fel.
A fentiek jól szemléltetik azt, hogy egészen egyszerű eszközök
alkalmazásával is jelentős eredmény érhető el a fogyasztók irracionális viselkedésének kihasználása területén. Illuzórikus lenne
azt gondolni, hogy a pénzügyi intézmények nem élnek ezekkel
a lehetőségekkel. Ne felejtsük el, profitorientált szervezetekkel van
dolgunk, ahol jól képzett és jól fizetett, magas szakmai sztenderdek szerint dolgozó döntéshozók ülnek. Ahogyan egy bennfentes,
a Citigroup bankkártya üzletágának korábbi vezetője fogalmazott:
„Egyetlen másik iparág sem ismeri úgy a fogyasztókat és a tranzakcióikat, mint a bankkártya üzletág, amely a fogyasztók vizsgálatának
tudományát a DNS vizsgálatokkal vetekedő szintre emelte.”19
Nem kell azonban a fentiekhez hasonló extrém példákat keresnünk, hiszen egyébként sem kizárólag a bankok hirdetéseiben láthatunk vonzó, fiatal hölgyeket vagy férfiakat. A pénzügyi intézmények ezen túl is rendelkeznek eszközökkel, amelyek a fogyasztóval
szemben jelentős előnyhöz juttatja őket. A vonatkozó irodalomban legtöbbet hangoztatott példa a hitelszerződések (és általában
mindenfajta pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) túlzott
komplexitása és bonyolultsága.20 Ahogyan a Magyar Nemzeti Bank
korábbi elnöke fogalmazott: „A pénzügyi szervezetek által nyújtott
szolgáltatások területén kiemelkedő az a fajta aszimmetria, amelyben a szolgáltatásnyújtók magas szintű szervezettségével és kimagasló szakmai felkészültségével szemben egyes fogyasztók sokszor
19 Duncan A. MacDonald, Viewpoint: Card Industry Questions Congress needs to Ask.
American Banker, 23 March 2007.
20 Bar-Gill 2012.
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hiányos pénzügyi ismerete és gyenge érdekérvényesítő képessége áll.
Ezt az esetenként előforduló egyenlőtlenséget tovább mélyíti a termékek összetett, gyakran bonyolult feltételrendszere és – egyes terméktípusok esetén – nem ritkán átláthatatlan költségstruktúrája.”21
E tekintetben elsősorban elegendő a mennyiségben gondolkodni. Aki kötött már jelzáloghitel szerződést, nyilvánvalóan
szembesült vele, hogy a szerződés igen hosszas és bonyolult, pedig
naivan azt hihetnénk, hogy egy egyszerű konstrukció22 egyszerű,
néhány oldalas szerződésben is leírható. Azonban amennyiben
egy tudatos fogyasztó figyelmesen végigolvassa a szerződést, észreveszi, hogy az egyébként sem rövid szerződés természetesen nem
szabályozza a teljes, a pénzügyi intézménnyel létrehozandó jogviszonyát, mivel arra további rendelkezéseket tartalmaznak az általános szerződési feltételek, a hirdetmények, üzletszabályzat stb.
Tegyük fel, hogy a fogyasztó végigolvassa ezeket a dokumentumokat is, amelyek együttesen már több száz oldalt is kitehetnek.
Miután ezzel végzett, elkezdheti ezek szövegét összehasonlítani
az eredeti, egyedi szerződéssel, hogy megtudja, e feltételek közül
melyik alkalmazandó.23 Ezek után elolvassa a részére kötelezően
átadandó információs dokumentumokat is, amelyekkel végül teljes képet alkothat a pénzügyi intézmény által részére adott ajánlatról. Amint azt fentebb láttuk, sok fogyasztó számára egy néhány
soros példa megoldása is nehézséget okoz; gondoljuk végig, hogy
vajon hány fogyasztó képes ezt a több száz oldalt kitevő példát
megoldani? Hányan lesznek képesek megoldani egy kétszer vagy
21 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2011. (IV.29.) számú ajánlása
a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról.
22 Nyilvánvaló és direkt túlzó egyszerűséggel összefoglalva: (i) a bank kölcsönadja
a pénzt; (ii) a fogyasztó havi részletekben visszafizeti a kölcsön összegét, kamattal terhelten; (iii) ha nem fizet, a bank kielégítést keres a biztosítékként adott ingatlanból.
23 Mivel az egyedileg megtárgyalt szerződéses feltétel felülírja az általános szerződési feltételt.
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háromszor bonyolultabb példát, feltételezve, hogy az ajánlatot szeretnék összehasonlítani más pénzügyi intézmények ajánlataival is?
A fentiek elméleti és költői kérdések, de e ponton minden jelen
tanulmányt olvasó felteheti magának a kérdést, hogy vajon tudjae, mekkora késedelmi kamatot számol fel a bankja, ha nem fizeti
meg időben a lakáshitele törlesztő részletét? Mekkora összeget számít fel a bank a késedelmes fizetés esetén kiküldött emlékeztető,
fizetési felszólító levél esetén? Mikor változott utoljára a szerződésben irányadó kamatláb? A kérdések sora tetszés szerint sokáig
folytatható lenne, és feltevésünk szerint azokra sokan nem tudnánk
a választ.
Nem meglepő tehát, hogy „A pénzügyi intézmények jellemzően
kihasználják azt, hogy laikusok számára nehezen érthető ügyletekről van szó, nem segítik kellő mértékben a bonyolult konstrukciók
közötti eligazodást.”24
Ebből fakadóan, például a fogyasztó fentiek szerint bemutatott rövidlátására alapozva, bármely pénzügyi intézmény képes
lehet fogyasztók nagy tömegét meggyőzni arról, hogy egy alacsony kezdőkamatú termék rendkívül előnyös. A vonatkozó jogszabályok persze megnehezítik ezt, hiszen a fogyasztó számára fel
kell tüntetni a hitel teljes költségét, teljes hitel díjmutatóját. Azonban a következő pontban részletezett véleményünk szerint ez egy
kevéssé hatékonyan működő rendszer, amely saját, kezdetektől
fogva létező korlátaiba ütközik.

24 Szöllősy András: A fogyasztói döntések szabadságának védelme és a versenyjog –
A fogyasztóvédelmi politika és a versenypolitika kapcsolata. (21. o.) http://www.gvh.hu/
data/cms1024126/print_4450_h.pdf.
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5. A HAGYOMÁNYOS BEHAVIOR ISTA LAW
AND ECONOMICS FELFOGÁS KOR LÁTOZOTT
FÓKUSZTERÜLETE – AZ INFOR MÁCIÓ ÁTADÁS

A fentiekben bemutattuk, hogy a fogyasztók nem ésszerűen viselkednek a hitelek felvételekor, és a pénzügyi intézmények ezt ki is
használják.
Felmerül tehát a kérdés, hogy kell-e orvosolni ezt a helyzetet, és
ha igen, hogyan? A law and economics alapvetése szerint akkor kell
egy magánfelek közötti jogviszonyba beavatkozni, ha rendszerszintű torzulás keletkezik, azaz amennyiben a probléma már olyan
súlyú, hogy nemzetgazdasági szempontból is jelentős hátrán�nyal jár. A 2007-ben kezdődő pénzügyi, majd globális gazdasági
válsággá súlyosbodó folyamat nem hagyott kétséget a felől, hogy
a beavatkozás a jelzáloghitelek piacán indokolt.25
A kérdés tehát csak a beavatkozás mikéntjeként merült fel.
A válasz pedig, amely mind elméleti szinten általános elfogadásra,
mind jogalkalmazói szinten is alkalmazásra került, a lehető legcsekélyebb beavatkozás elve mentén született meg, azaz a fogyasztók
részére nyújtott információk körének szélesítése, vagy az információ közérthetőségének javítása terén.
Erre jó példa az Európai Uniós döntésmechanizmus, amely az
éppen csak kimúlóban lévő pénzügyi és gazdasági válság erős
hatása alatt, mintegy arra válaszként megalkotta a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/

25 „Az ország sebezhetőségét mind a befektetők, mind az elemzők, mind a hitelminősítők egyre jelentősebbnek látták. A hitelminősítők egymás után rontottak Magyarország adósság-besorolásán.” Eredendő bűnök – Magyarország és a pénzügyi válság Készítette: Mosolygó Zsuzsa /vezető közgazdász 2008. november http://akk.hu//kepek/
upload/2009/eredendo%20bunok.pdf.
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EU irányelvet.26 Az irányelvvel kapcsolatban azt várhatnánk, hogy
a még igencsak élénken élő emlékek hatására (például több tagország pénzügyi csődje igencsak valószínűnek látszott, Görögország
esetében gyakorlatilag be is következett) a jogalkotó erős eszközökkel igyekszik majd elejét venni a további rossz gyakorlatnak. Ezt
a feltételezést csak tovább erősíti az irányelv preambuluma:
„A pénzügyi válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, és minden fél, de különösen
a fogyasztók részéről bizalomvesztéshez és potenciálisan súlyos társadalmi
és gazdasági következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette
a pénzügyi szektorba vetett bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre
nehezebben fizethetővé váltak a felvett hitelek, aminek következtében nőtt
a nemteljesítések és a kényszerértékesítések száma. […] Helyénvaló ezért biztosítani, hogy az Unió e területre vonatkozó szabályozási kerete szilárd legyen,
összhangban álljon a nemzetközi elvekkel, és megfelelő módon alkalmazza
a széles választékban rendelkezésre álló eszközöket, többek között a hitelfedezeti arányt, a hiteljövedelem arányt, az adósság-jövedelem arányt és egyéb
hasonló rátákat, vagyis olyan minimális szinteket, amelyek alatt a hitel nem
minősül megengedhetőnek, illetve egyéb kiegyenlítő intézkedéseket olyan
helyzetekben, amikor a fogyasztók számára nagyobb a mögöttes kockázat,
vagy amikor ilyen intézkedésekre a háztartások túlzott eladósodottságának
megelőzése érdekében szükség van.”27

Ezzel szemben az irányelv szabályainak túlnyomó többsége a már
létező tájékoztatási szabályokat cizellálta, illetve néhány új tájékoztatási kötelezettséget vezetett be. A pénzügyi világ kis híján
összedőlt, a jogalkotó pedig egységesítette a kereskedelmi kommunikációra vonatkozós szabályokat, illetve harmonizálta a THM

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve ( 2014. február 4. ) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és
a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról.
27 2014/17/EU irányelv preambulum 3. pont.
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számítást.28 Ezen túl pedig olyan, tartalommal tulajdonképpen
nem rendelkező gumiszabályokat vezetett be, mint például: „A
tagállamok megkövetelik, hogy hiteltermékek kidolgozásakor, vagy
hitellel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, és adott esetben
járulékos szolgáltatások fogyasztók számára történő nyújtásakor
vagy közvetítésekor, illetve hitelmegállapodások végrehajtásakor
a hitelező, a hitelközvetítő, illetve a kijelölt képviselő tisztességes,
becsületes, átlátható és a szakmai elvárásoknak megfelelő módon,
a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva járjon el.”29
De ahogy arra a fentiekben is utaltunk, nem az Európai Unió
az egyetlen olyan fórum, amely a minél kisebb beavatkozás elvét
követte. Tulajdonképpen nem is itt kellene keresnünk a legszigorúbb válaszokat, hiszen ahogy azt a közösségi döntéshozó jogforrási szinten is jónak látta rögzíteni, [a] pénzügyi válság kapcsán
a legnagyobb problémák közül több az Unión kívül keletkezett […].30
Azonban, ha szemügyre vesszük a válság kirobbanásában
kulcsszerepet játszó Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényalkotását, azt tapasztaljuk, hogy a megközelítés kevéssé tér el
az unióstól. Mit is tett a kompetens amerikai döntéshozó, a Federal Reserve? Több, jobb minőségű információ átadását rendelte el.
Az úgynevezett Truth In Lending Act például 1968 óta előírja, hogy
a pénzügyi intézmények előzetesen, meghatározott fogalmakat
alkalmazva tájékoztassák ügyfeleiket egy adott hitel vagy kölcsönügylet költségeiről.31 Ehhez képest újdonság, hogy 2010 óta például
az amerikai pénzügyi intézmények a hitelkártya tartozások vonatkozásában kötelezően időszakos elszámolásokat küldenek ügyfeleiknek, amelyekben feltűntetik, hogy az adott időszakban pontosan
28 2014/17/EU irányelv 7. cikk 10. cikke és I. melléklete.
29 2014/17/EU irányelv 7. cikk.
30 2014/17/EU irányelv preambuluma 3. pontja.
31 Public Law 9-321-May 29 1968.
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mekkora összeget fizetett részükre az ügyfelük.32 A legtöbb szabály
továbbra sem tartalmaz objektív kritériumokat. Az egyik 2010ben bevezetett rendelkezés például előírja a hitelező azon kötelezettségét, hogy ésszerű és jóhiszemű erőfeszítéseket tegyen annak
érdekében, hogy a hitelfelvevő a hitel felhasználásakor ténylegesen
abban a helyzetben legyen, hogy azt vissza is tudja majd fizetni.33, 34
Mindezen elgondolások, és az azok alapján született jogszabályok lényege, hogy a fogyasztók tudatos döntést fognak hozni,
amennyiben a megfelelő információk állnak a rendelkezésükre.
Vegyük górcső alá, hogy pontosan mit is jelent ez az elképzelés,
e tekintetben kezdjük egy alapvetéssel.
Úgy véljük, hogy egyszerűen, különösebb levezetés nélkül
is belátható, hogy a pusztán nagyobb mennyiségű információ
fogyasztók részére történő átadása nem lehet megfelelő válasz, és
éppen kontraproduktív hatást érne el. Emlékezzünk a fenti példára,
a tudatosan, és közgazdaságilag ésszerűen eljárni kívánó fogyasztónak így is több száz oldalnyi, jogi nyelven megírt dokumentumot
kellene elolvasni, megérteni, mérlegelni, majd ezt többször megismételni, és a különböző eredményeket összevetni ahhoz, hogy
ésszerű döntést hozhasson. E helyzeten biztosan nem segít az, ha
az így is tetemes mennyiségű információt még több információval
toldjuk meg. Így a megoldás inkább az információ minőségében,
annak javításában, tehát egyszerűbb feldolgozhatóságában rejlik.
32 CFR § 230.11.
33 H.R.4173 - Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
34 A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy egyes, az Amerikai Egyesült Államokban
a 2007-es válság hatására bevezetett intézkedések túlmutatnak a fenti körön. A törvényhozó bizonyos esetekben még az előtörlesztési díjak felszámítását is megtiltotta. E tekintetben lásd. „H.R. 4173”., § 1414; amending section 129C of the Truth in Lending Act by
inserting: (c) PROHIBITION ON CERTAIN PREPAYMENT PENALTIES. Ezek az
intézkedések azonban közel sem általános jellegűek, kifejezetten csak jól behatárolt, szűk
esetkörben alkalmazandók, például egy ingatlanra felvett második jelzálog, vagy különösen magas költségű jelzálogkölcsönök esetében.
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Ennek az elgondolásnak mindenképpen van létjogosultsága.
A tudatos fogyasztónak például egészen biztosan sokat segít a döntése meghozatalában, ha a több száz oldalnyi elolvasandó, értelmezendő és összehasonlítandó jogi szöveg helyett egy olyan kivonatos,
táblázatos formában foglalják össze számára egy hitel legfontosabb
jellemzőit, amelyet minden pénzügyi intézmény azonos formában
ad át neki. Ilyen jellegű előírást tartalmaz a fentebb már hivatkozott
2014/17/EU irányelv is, amely kötelezővé teszi az egységes európai
adatlap alkalmazását, amely nyilvánvaló pozitívum. Ezzel együtt
emlékeztetni kívánunk arra, hogy ez az intézkedés nem újdonság,
hiszen hasonló megfontolások mentén már a 2008/48/EK35 irányelv is bevezette az általános európai hiteltájékoztatót, amely önmagában nem hozott átütő eredményt.36 Azonban ennél sokkal fontosabb, hogy amint azt korábban példák hosszú sorával bemutattuk,
a fogyasztók egy nagy csoportja nem fogja tudni értelmezni ezt
a leegyszerűsített, jól csoportosított információt sem. Bár a tanulmányunk korábbi részében ezen állításunkat már igyekeztünk alátámasztani, álljon itt még egy példa.
Egy 2011-es amerikai tanulmány kísérletben behaviorista közgazdászoknak lehetőségük nyílt empirikus eszközökkel vizsgálni,
hogy a különböző, szerződés megkötése előtt nyújtott tájékoztatások milyen mértékben befolyásolják egy napi kamatozású hiteleket nyújtó pénzügyi intézmény ügyfeleinek hitelfelvételi szokásait.
A kísérlet során az ügyfeleknek bemutatták, hogy egy tipikus napi
kamatozású hitel THM37-e 447%, míg a hitelfelvétel szempontjából alternatívát jelentő hitelkártya alapú hitel THM-e 16%.
35 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelve a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
36 E tekintetben nem rendelkezünk pontos hatástanulmánnyal, de úgy véljük a feltevést
valamelyest alátámasztja az, hogy rövid időn belül lecserélték a jogintézményt.
37 Az eredeti angol szövegben Annual Percentage Rate.
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A megdöbbentő különbség ellenére a kísérlet eredménye az lett,
hogy az információ átadásának hatása statisztikailag mérhetetlen,
azaz egyáltalán nem befolyásolta a kísérletben résztvevők döntését.
A teljes igényével jegyezzük meg, hogy ugyanezen kísérlet során
a kutatók valóban értek el eredményt a szerződés megkötését megelőző információ átadással; egyes egyéneknek ugyanis nem a két
termék THM-je közötti különbséget mutatták be, hanem konkrétan, összegszerűen informálták őket a két eltérő termék igénybevétele esetén fizetendő teljes költségről. Ez a következőképpen alakult:
egy 300 USD összegű kölcsön esetén a napi kamatozású hitel után
270 USD, a hitelkártya alapú hitel vonatkozásában pedig 15 USD
fizetendő három havi tartozás esetén. Ezen összegszerű bemutatás
sokkal hatásosabb volt, hiszen az így kapott információ birtokában a kísérleti alanyok csupán 48%-a akart napi kamatozású hitelt
felvenni, míg ez az arány a semmilyen információt nem kapó csoport esetében 54% volt.38 Bár ez önmagában nem hatalmas különbség, mindenképpen tegyük hozzá, hogy ezt úgy sikerült elérni,
hogy a kutatók különböző módszerekkel kifejezetten arra törekedtek, hogy felhívják az ügyfelek figyelmét a különbségre, és elérjék
azt, hogy a számukra kedvezőbb (tehát általában véve a pénzintézet számára kedvezőtlenebb) terméket válasszák. Ez a bizonyos
állatorvosi ló esete (tulajdonképpen a példa Kosztolányinál is megállná a helyét), és elég távol áll a mindennapi életben előforduló,
tehát sokkal reálisabb helyzettől, amelyben a pénzintézetek a törvényileg előírt minimumtájékoztatást megadják, de összességében
nyilvánvaló módon, a piaci logika mentén eljárva a saját hasznukat keresik.

38 Marianne Bertrand – Adair Morse: Information Disclosure, Cognitive Biases, and
Payday Borrowing. 66 J Fin. 1865, 1866 (2011).
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Illuzórikus lenne azt gondolni, hogy amennyiben még jobb, még
rendezettebb, még egyszerűbb stb. információt adunk a fogyasztóknak, akkor a fenti 48% helyett majd 0%, vagy ahhoz közeli érték
lesz a végeredmény. E tekintetben persze nem lehet biztosat állítani, de mindenesetre e forgatókönyv az ismertetett példák fényében nem tűnik életszerűnek.

6. KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS,
ÖSSZETETT SZABÁLYOZÁS

A fentiek helyett ésszerűbbnek tűnik belátni, hogy az információátadás a fogyasztók egy csoportját fogja érinteni, és e csoportot (de
csakis ezt) minőségileg és számszerűleg is befolyásolja majd az
információ átadásra vonatkozó kötelezettségének szabályozása. Ha
ennél konkrétabban akarjuk megfogalmazni az állításunkat, úgy
találjuk, hogy a fogyasztók a tájékoztatás szempontjából három
főbb csoportra oszlanak.39
Bizonyos fogyasztóknak egyes döntésekhez egyáltalán nincs
szükségük a tájékoztatásra, mert elegendő általános pénzügyi ismeretük van, és maguktól is fel tudják mérni, hogy például egy változó
kamatozású vagy referencialábhoz kötött kamatozású kölcsön esetén a törlesztő részlet emelkedhet, és ezért nagyobb kockázattal jár
ilyen hitelt felvenni, mint egy fix kamatozású kölcsönt. A fogyasztók egy másik csoportja elolvassa majd és megérti a tájékoztatást,
és ennek megfelelően fog majd megalapozott döntést hozni. Végezetül a harmadik csoport nem olvassa el, vagy nem érti meg a tájékoztatót, és nem közgazdaságilag ésszerű döntést hoz, hanem valamely más, sok esetben nem ésszerű személyes preferencia alapján
39 Értelemszerűen további felosztással számos alcsoport képezhető.
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jár majd el, például a neki jobban tetsző reklámmal kínált terméket választja.
Véleményünk szerint az első csoportba tartozó egyénekre semmilyen hatással nincs az információátadás további szabályozása,
javítása. Ezen egyének száma az általános pénzügyi ismeretek terjesztésével emelkedhet, és ez társadalmilag mindenképpen hasznos
is. Ez irányban jelenleg is vannak törekvések, a fentebb többször
is hivatkozott 2014/17/EU irányelv például előírja a következőket:
„A tagállamok támogatják az olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik a fogyasztók felelősségteljes hitelfelvétellel és tartozáskezeléssel, különösen a jelzáloghitel-megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi ismereteinek bővítését.”40 Hazánkban elsősorban a Magyar
Nemzeti Bank hivatott a pénzügyi ismeretek terjesztésére, amelyet jól jelez az a tény, hogy a Magyar Nemzeti Bank bírságolásból származó bevételei többek között „a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen
célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási
infrastruktúra fejlesztésére” fordítandóak.41 Az első csoport szám
arányos növelésére tehát vannak már törekvések. Tulajdonképpen a hagyományos közgazdasági és a law and economics megközelítéssel. Ez a módszer, és az első csoport számarányos növelése
lenne a legideálisabb, hiszen így egyáltalán nincs szükség a szerződéses viszonyokba való közvetlen állami beavatkozásra. Egyrészről valószínűnek látszik, hogy e téren nem lehet azonnali vagy
gyors fejlődésre számítani (a javulás inkább egy hosszú, komplex
program eredménye lehet), másrészről szintén valószínűnek tartjuk, hogy a pénzügyi ismeretek fokozott terjesztésével relatíve hos�szú távon sem lehet minden érintettett az első csoportba integrálni.
40 2014/17/EU irányelv 6. cikk.
41 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény 170. § (3) bekezdés c)
pont.
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E megállapítás számos kulturális és szociális okra, illetve feltevésre
vezethető vissza, ezek kifejtése azonban a jelen tanulmány keretei között sajnos nem lehetséges. Ugyanakkor annyit biztonsággal
megállapíthatunk, hogy jelenleg e csoport számarányait tekintve
a legkisebb a három közül.42
Hangot adtunk már feltevésünknek, miszerint a második csoportba tartozó egyének számát alapvetően a tájékoztatás mikéntje
és egyéb paraméterek is befolyásolják. A fentiekben bemutattuk, hogy a legtöbb esetben mind a jogalkotói, mind a tudományos törekvések túlnyomó része e feladatra irányul, és ez megfelelő
körülmények között eredményeket is hozhat, azonban ezen eredmények csak korlátozott körűek lehetnek.
Ugyanakkor kevesen veszik tudomásul a harmadik csoport
(amelynek nincs elegendő tudása a döntéshozatalhoz és nem veszi
figyelembe, vagy nem érti meg az átadott információt sem) létezését.
Érthető persze a jogalkotó és az elméleti szakemberek óvatosnak
mondható megközelítése a harmadik csoportra vonatkozó intézkedéseiket illetően. E tekintetben azt kell figyelembe venni, hogy
bizonyos intézkedések az egyik csoportnak hasznosak lehetnek,
ugyanakkor a másik csoport számára kifejezetten károsak. Ha például megtiltjuk egy bonyolult termék forgalmazását, mert sokan
nem értik meg az abban rejlő kockázatokat, úgy elvágunk a termék
igénybevételétől olyan egyéneket is, akik a kockázatokat felmérik,
de tudatos döntésük alapján készek és képesek is viselni azokat. Ez
egy nagyon messzire mutató konfliktus, hiszen lényegében arról
van szó, hogy állami eszközökkel az emberek egy csoportját egy
másik csoport hátrányára támogatjuk. Ezt az úgynevezett maximin kritérium alapján csak akkor lehet megtenni, ha az intézkedés
42 Alátámasztásul: http://hvg.hu/gazdasag/20121211_A_magyarok_elen_jarnak_a_penzugyi_ismeret.
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a leghátrányosabb helyzetűek előnyére szolgál. Véleményünk szerint ez a jelen esetben, tekintve, hogy a harmadik csoportba tartozó egyének vélelmezhetően (intellektuális, de feltehetően vagyoni
szempontok szerint is) hátrányosabb helyzetben vannak, mint
a másik két csoport tagjai, ezért csak olyan jól megválogatott helyzeteket szabad kifejezett tilalommal szabályozni, amelyekben más
alternatíva várhatóan nem hozhat eredményt.
E tekintetben azt az egyébként magáról értetődő folyamatot is
érdemes kiemelni, hogy az első két csoport számarányos növekedése szükségszerűen magával vonja a harmadik csoport egyedszámának csökkenését is, közvetve tehát e téren is szükségszerű
a javulás. Azonban – legalábbis a jelenlegi helyzetben – úgy véljük, hogy kifejezetten szükség lehet e harmadik csoportot érintő
direkt intézkedésekre is. Ezen intézkedéseket a legtöbb szerző általában a választási, szerződéses szabadságot szűkítő intézkedésnek
látja. A fenti hármas különbségtételt ignorálva úgy tűnik, hogy
a tudományos élet szereplői ezen intézkedéseket vagy kifejezetten
ellenzik,43 vagy egyedül ezeket tartják hatásosnak, teljes mértékben tagadva az információátadás hatékonyságát (a pénzügyi ismeretek terjesztését pedig alapvetően mindenki kívánatosnak tartja,
de nem találkoztunk még olyan állásponttal, amely önmagában ezt
az eszközt a probléma teljes megoldására alkalmasnak tekintené).44
Ezen szerződéses szabadságot megszorító intézkedések irányulhatnak például egyes szerződéses klauzulák, vagy egész szerződéses típusuk megtiltására. Hagyományosan ilyennek tekinthető az
43 Lásd például: Raj Chetty és mások.: Active vs. Passive Decisionnand Crowd-in Retirement Savings Accounts: Evidence from Denmark (National Bureau of Economic Research
Working Paper No.18565,2013). http://perma.cc/W7RNWBNW
44 Lásd például: Ryan Bubb – Richard H. Pildes: How Behavioral Economics Trims its
Sails and Why. Law and Economics research Paper Series Working Paper No. 13-29. New
York University School of Law October 2013.
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uzsorakölcsön tilalma. E rendelkezést – úgy véljük történeti okok45
miatt – senki sem kérdőjelezi meg, pedig egyértelműen a szerződéses szabadság megszorítása. A legtöbb fejlett jogrendszerben
megtalálható ugyanaz, vagy valamely hasonló tilalom. Az Amerikai Egyesült Államokban, habár nincs az uzsora tilalmát általános
érvénnyel kimondó föderális szabályozás, a hitelkártya tartozásra
felszámítható kamatok és költségek például már maximalizálásra
kerültek.46 Van olyan szerző, aki az uzsorakölcsön tilalmának példájára nem a túl magas, hanem éppen a túl alacsony költségeket/
kamatokat tiltaná meg, megakadályozva ezzel, hogy a fogyasztók
az alacsony kezdő költséget, törlesztő részletet, kamatait stb. látva
olyan szerződést kössenek, amelynek feltételei csak a kezdő időszakban maradnak ennyire kedvezőek. Egyes szerzők ennél tovább
mennek, és erőteljesebb korlátozásokat javasolnak. Egyikük például megtiltana nagyjából mindenfajta jelzálogalapú hitelszerződést, amely eltér a köznapi értelemben vett hagyományos kölcsöntől, de megtiltaná például az előtörlesztési díjak felszámítását is.47
A hasonló felvetésekkel szemben visszatérő kritika a szerződéses
szabadság megszorítása, de ezen alapelvi szintű érvelésnél gyakorlatiasabb szempontok is felmerülnek. Például: míg egy alacsony
kezdő törlesztő részletű kölcsön kihasználja a fentiekben bemutatott fogyasztói rövidlátást, a gyakorlatban hasznos is lehet, mondjuk
olyan egyéneknek, akik a kölcsönből kifejezetten továbbértékesítés
45 Az uzsorakölcsön tilalmát már az 1883. évi XXV. törvénycikk bevezette hazánkban, és
azóta napjainkig gyakorlatilag folyamatos a tilalom.
46 15 U.S.C. § 1665d (2012).
47 A havi, annuitásos törlesztőrészlet-kölcsön a köznapi értelemben vett hagyományos
konstrukció, ettől eltérő például az úgynevezett „ballon alapú” törlesztés (alacsony vagy
nulla amortizáció mellett a hitelfelvevő kamatot fizet, és a tőkét vagy annak túlnyomó
részét egy összegben, a futamidő végén fizeti vissza), vagy a negatív amortizációjú kölcsön (a hitelfelvevő egy ideig kamatot sem fizet, az így keletkező tartozás pedig a tőketartozását növeli).
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céljából vesznek ingatlant, vagy akik az alacsony törlesztőrészletű
időszak lejárta után refinanszírozzák a kölcsönt.48 E tekintetben
emlékeztetünk a fentebb leírt különbségtételre is, azaz a harmadik
csoportba tartozó egyéneket segítő intézkedések kifejezetten hátrányosak lehetnek az első csoportba tartozókra. Mások azzal érvelnek, hogy az ilyen jellegű megszorítások az alacsony jövedelemmel
rendelkező, vagy egyébként magas kockázati profilú adósokat teljesen kizárják a hitelfelvétel lehetőségéből.49
Részünkről általános érvénnyel csupán annyit tartunk megállapíthatónak, hogy a megszorító állami intézkedésekre bizonyos
helyzetekben szükség van a fentiekben részletezett harmadik, legkiszolgáltatottabb, legelesettebb fogyasztó csoport védelme érdekében. Ezen intézkedések véleményünk szerint akkor igazolhatóak
a társadalmi hasznosság szempontjából, ha összességében a tilalmazott magatartás egyoldalúan a hitel vagy pénzügyi termék nyújtóját részesítené indokolatlan előnyös helyzetbe. A fenti példát alapul véve, az alacsony kezdő és azután növekedő törlesztőrészlet
nem per definitionem rossz dolog, hiszen valóban lehetnek olyan
helyzetek, amikor mindkét félnek előnyös egy ilyen konstrukció.
Ha azonban az alacsony törlesztőrészlet lejárta után a kölcsön előtörlesztése, refinanszírozása indokolatlanul magas költségekkel
jár (mert a pénzügyi intézmény túl magas előtörlesztési díjat számít fel, vagy a fogyasztóra hárít minden költséget, amit egyébként
azért vállalt át, hogy a terméket kedvezőbbnek tűntesse fel a ténylegesnél), akkor az adott termék célja valószínűsíthetően a fogyasztói rövidlátás kiaknázása, a fogyasztói fogyatékossággal való vis�szaélés. Ugyanakkor az adott esetben azt sem szabad elfelejteni,
hogy a pénzügyi intézményt természetesen megilleti egy bizonyos
48 Bubb-Pildes (2013) 1659. o.
49 Bubb-Pildes (2013) 1659. o.
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mértékű kompenzáció, tekintettel arra, hogy költségei merültek fel
a szerződés megkötésével, továbbá elmaradt hasznából fakadóan
is érik veszteségek. A megoldás tehát egy olyan komplex szabályozás, amely a lehető legnagyobb szabadságot engedi a szerződések
területén, feltétel nélküli tilalmat például csak ott támaszt, ahol
más lehetőség nincsen vagy alternatíván gondolkodni sem érdemes. A magyar jogrendszerben hagyományosan ilyen rendelkezés
például a fentebb már hivatkozott uzsora-kölcsönök vagy a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalma. A jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmával sok hasonlóságot mutat az angolszász common
lawban ismert fogalom, a magyarra nehezen lefordítható „unconscionability”, amely olyan egyoldalú, kirívóan igazságtalan szerződéses rendelkezés esetén állapítható meg, amely a jó lelkiismerettel ellentétes. Ezt az elvet 1965-ben törvénybe is foglalták,50 de egy
olyan, utólag nagy nyilvánosságot és visszhangot kapó esetben,51
amely vonatkozásában a hivatkozott törvény még nem volt hatályban. A bíróság a „jó lelkiismerettel ellentétes” szerződéses klauzulát azon az alapon nyilvánította semmisnek, hogy az „unconscionability” a common law része. A bíróság egy bútorkereskedő által
alkalmazott szerződéses rendelkezést minősített a fenti alapelvbe
ütközőnek. A szerződésben alaposan elrejtett rendelkezés lényege
az volt, hogy az agresszív árazással, részletvételre eladott több ingóság esetén a kereskedő a beérkezett törlesztőrészleteket az összes
ingóságra arányosan számolta el. Ebből fakadóan, bár az ügyfelek azt hitték, hogy amennyiben például nem fizetnek a megvásárolt televízióért, úgy azt elveszíthetik, de nem tudták, hogy nem
csak azt veszítik el, hanem az összes többi, a kereskedőtől vásárolt

50 Uniform Commercial Code.
51 Williams v. Walker-Thomas Furniture Co. (1965)
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vagyontárgyukat is. A fentiek jó például szolgálnak arra, hogy
a jogalkotó egy abszolút tilalommal védett meg kiszolgáltatott
embereket.52
Az általunk ideálisnak tartott szabályozás tehát aktív, az információ átadásán és a pénzügyi ismeretek terjesztésén túl is terjedő
állami eszközökkel, például részleges korlátok vagy többlet feltételek
bevezetésével akadályozza meg a fogyasztó ésszerűtlen természetének kihasználását. Emellett azonban a másik két csoportot célzó
szabályokat is tartalmaz, azaz részletesen szabályozza az információátadás és a pénzügyi ismeretek terjesztésének mikéntjét is.

7. KOMPLEX SZABÁLYOZÁS
A GYAKOR LATBAN – A HAZAI PÉLDA

Tanulmányunk ezen, záró részében a magyar jogrendszer néhány
pénzügyi fogyasztóvédelmi rendelkezését vizsgáljuk meg, a fentiekben ismertetett komplex megközelítés, tulajdonképpeni hármas
felosztás (pénzügyi ismeretek terjesztése, információ kötelező
átadása, objektív, megszorító intézkedések) fényében.
A pénzügyi ismeretek terjesztése vonatkozásában fentebb már
megállapítottuk, hogy hazánkban a Magyar Nemzeti Bank igyekszik ellátni az ezzel kapcsolatos feladatokat. E tekintetben szilárd
jogszabályi alapok jelenleg még nem kerültek lefektetésre, de kirajzolódik a lehetséges irányvonal: a pénzügyi ismeretterjesztés költségeit legalább részben azokkal fizettetni meg, akik a fogyasztók

52 A témáről bővebben lásd Anne Fleming: The Rise and Fall of Unconscionability as the
’law of the Poor’. Georgetown University Law Center (2014). http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2381&context=facpub.

204

Pénzügyi fogyasztóvédelemi szabályozás

hiányos ismereteivel visszaélnek.53 Ugyanakkor a Magyar Nemzeti
Bank több alapítványa segítségével, illetve a civil szféra támogatásával is igyekszik eleget tenni a fentiek szerinti kötelezettségének.
Jó példa erre az a kezdeményezés, amelyben a Magyar Nemzeti
Bank támogatásával ingyenesen jutott el középiskolás tanulókhoz
negyvenezer tankönyv, amelyből oktatott keretek között szerezhetnek pénzügyi ismereteket.54 A Magyar Nemzeti Bank, illetve
a kezdeményezésére létrejött alapítvány továbbá látogató központot működtet, pénzügyi ismereti vetélkedőket szervez, továbbá egy
sor olyan, az első fogyasztói csoport számarányát növelő tevékenységet végez, amely nyilvánvalóan hosszú távon fejti majd ki a hatását. 55 Voltaképpen ide sorolható a jelen tanulmány megjelenésének
támogatása is.
A fentiek után lássuk, hogyan áll a magyar szabályozás az információ kötelező átadásával, azaz következzen egy példa arra, hogy
milyen eszközökkel segíti a hazai jogalkotó a második csoportba
tartozó fogyasztókat.
A THM-re vonatkozó szabályokat választottuk vizsgálatunk tárgyának, hiszen ez a lehető legegyszerűbb módon, egyetlen számba
sűrítve tudatja a fogyasztóval a lehető legtöbb információt. Kijelenthetjük, hogy igen fontos információt tud meg a fogyasztó
a THM-ből, hiszen egy hitel felvételekor talán az egyik legfontosabb tényező, hogy mennyi lesz annak költsége. E tekintetben
fontos azt is megjegyezni, hogy – amint arra fentebb már utaltunk – e szabályok túlnyomórészt a közösségi jogszabályalkotás
hazai implementációja jegyében születtek. Erre tekintettel érdemes
53 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény 170. § (3) bekezdés c)
pont.
54 http://magyaridok.hu/gazdasag/attores-penzugyi-ismeretek-oktatasaban-964546/.
55 https://www.mnb.hu/archivum/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2012/mnbhu-sajtokozlemeny-20120619-pk.
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e szabályokat nem más európai uniós, hanem például amerikai
szabályokkal összehasonlítani.
A téma egyik legnagyobb szakértője és elismert szaktekintélye Oren Bar-Gill professzor (ő maga a behaviorista law and economics felfogás egyik élharcosa, tehát ő is azt vallja, hogy a megfelelő információk megfelelő módon történő átadásával elérhető,
hogy a fogyasztó ésszerű döntést hozhasson) fontos művében56
több kritikát is megfogalmazott az amerikai THM szabályokkal
kapcsolatban, nevezetesen, hogy (i) az információ nem jut el időben a fogyasztókhoz; (ii) a THM nem tartalmaz minden felmerülő
költséget, és (iii) a THM nem veszi figyelembe a refinanszírozás
(előtörlesztés) lehetőségét.
A fentieket illetően elmondhatjuk, hogy a hazai szabályozás
kiállná Bar-Gill professzor kritikáját, mivel a hazai jogalkotó által
(elsősorban közösségi jogszabályok alapján) megalkotott szabályrendszer megfelelő válaszokat ad a professzor felvetéseire.
(i) Kevés kivételtől eltekintve, már a kereskedelmi kommunikációban kötelező feltüntetni a THM értékét, ráadásul megelőzendő mindenfajta hitelezői „turpisságot”, legalább olyan
feltűnően kell szerepelnie, mint a kamatnak.57 Az információ
tehát már akkor eljut a fogyasztóhoz, amikor először szembesül egy hitel felvételére buzdító reklámmal. Így (elméletben),
bár a jó megjelenésű szereplők és egyéb marketingfogások
alkalmazása (emlékezzünk a fenti, dél-afrikai példára) a reklámban a pénzügyi intézmény javára szól, de az állam ezt az
előnyt legalábbis csökkenti a megfelelő információk egyidejű
átadásával.
56 Bar-Gill 2013.
57 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 9. § (1) bekezdés.
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(ii) A THM számítása körében a jogalkotó nagyon gondosan
szabályozta, hogy mely költségeket kell figyelembe venni, és
bár megállapított bizonyos kivételeket, az alapvető elv, hogy
figyelembe kell venni minden a fogyasztó által fizetendő díjat
(ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint
a hitelhez kapcsolódó szolgáltatások költségeit.58 A Bar-Gill
professzor által felsorolt, az amerikai szabályozás által a THMbe be nem számítandó példák59 kevés kivétellel (amelyek közül
mindegyik indokolható) beszámításra kerülnek a magyar
szabályok szerint.
(iii) A THM számításakor a hazai szabályok alapján sem kell figyelembe venni az előtörlesztés lehetőségét, hiszen a THM a teljes
futamidőre kiszámított összeg. A magyar szabályozás megalkotásakor az alapvető feltevés az, hogy a THM a szerződés
előre megállapított futamidejére, és a rendeltetésszerű teljesítés
elvével kerüljön kiszámításra. Ezért a magyar jogalkotó kifejezetten kizárja a THM-számítás köréből a hitel prolongálásával
kapcsolatos díjakat, illetve a fenti ok miatt nem kell figyelembe
venni a késedelmi kamatot sem.60
Véleményünk e tekintetben kifejezetten ellentétes Bar-Gill
professzoréval, mivel e tanulmány szerzője károsnak tartaná az
előtörlesztés lehetőségének THM-be való beszámítását. Egyrészt
maga Bar-Gill professzor is emlékeztet arra, hogy az előtörlesztés
lehetőségének számbavétele csak bonyolult módon, különböző
becslések útján lenne lehetséges. Ez azonban szerintünk több kárt
58 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 3. § (1) bekezdés.
59 Bar-Gill professzornál ilyen példa például az értékbecslés vagy a helyszíni szemle díja,
amelyeket a magyar szabályozás kifejezetten bevon a számítás körébe.
60 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 3.§ (3) bekezdés a) – c) pontok.
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okozna, mint amennyi (vélt vagy valós) haszon származna belőle.
Egyrészről a becslések miatt torzulna a THM egyébként relatíve jól
behatárolhatóan objektív mértéke, másrészt a számítás követhetetlenül bonyolulttá válna, amely szerintünk aláásná az információ
fontosságát és lényegességét. Ha ugyanis a fogyasztó egyáltalán
nem tudja, hogy mi az a THM és hogyan kerül kiszámításra, akkor
viszonylag csekély jelentőséget tulajdonítana neki. Szintén nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy a fentiekben bemutatott túlzott
optimista fogyasztói magatartásra talán csak még inkább „ráerősítene”, ha a legfontosabb adat számítása során abból indulnánk ki,
hogy a fogyasztó a hitelt előtörleszti majd.
Végezetül következzen néhány példa arra, hogy a magyar jogalkotó milyen szabályokkal segíti a harmadik csoportba tartozó
fogyasztókat, azaz milyen objektív, megszorító intézkedéseket tartalmaz a hazai jogrendszer a hitelt felvenni szándékozók vonatkozásában.
A fentiekben már érintettük az uzsorakölcsönök abszolút tilalmát. Tulajdonképpen ebbe a sorba illeszkednek az olyan abszolút jellegű tiltások is, amelyek valamilyen felső korlátot szabnak
a hitelszerződések egyes, rendszerint kamat vagy egyéb díjelemeinek. Eklatáns példa erre az úgynevezett kamatplafon. Fogyasztói szerződések esetén a jogalkotó maximalizálta a pénzügyi intézmény által felszámítható kamatot, így rendszerint az alapkamatot
24%-kal, egyes esetekben pedig 39%-kal meghaladó kamat nem
köthető ki.61 A cél hasonló az uzsorakölcsön tilalmához: a jogalkotó azt kívánja meggátolni, hogy egyes pénzügyi intézmények
indokolatlanul magas haszonra tegyenek szert kihasználva egyes
fogyasztók kiszolgáltatottságát.

61 A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló CLXII. törvény 17/A. § (1) és (2) bekezdései.
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Hasonló eset, amikor a jogalkotó nem pénzügyi, hanem időbeli
korlátot alkalmaz: ennek példája a gépjármű vásárlásához nyújtott
fogyasztói kölcsönökre irányadó nyolcvannégy hónapos futamidő
a limit.62 A rendelkezés indoka egyértelmű: a kölcsöntárgy amortizációjára tekintettel könnyen előfordulhatna, hogy a fogyasztónak
egy időközben elértéktelenedett gépkocsi megvásárlására felvett
kölcsönt kellene fizetnie évekkel azután is, hogy a kölcsön tárgya
már semmit sem ér. A másik oldalról vizsgálva a kérdést, a rendelkezés megakadályozza, hogy egyes pénzügyi intézmények felelőtlenül hitelezzenek, hiszen egy elértéktelenedett gépkocsi nem lehet
megfelelő biztosítéka az alapul fekvő kölcsönügyletnek.
A fentiek a legsúlyosabb, abszolút tilalmakra adnak példát, ezek
olyan helyzetek, amelyekben enyhébb rendelkezés nem érhet célt.
Egyes fogyasztók ugyanis hiába kapnának kötelezően előírt tájékoztatást arról, hogy a nagyon magas kamat indokolatlan, vagy
hogy ez milyen kihatással lehet a pénzügyi helyzetükre.
Találunk azonban példát enyhébb, ugyanakkor szintén objektív, megszorító feltételeket támasztó szabályokra is. Ezen esetekben
nincs abszolút érvényű tilalom, valamely szerződés megkötéséhez
azonban bizonyos feltételeknek kell eleget tenni. Ilyen intézkedésekre példa a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató és az úgynevezett kölcsön/érték arány mutató alkalmazása. Az első esetben
arról van szó, hogy objektív szabály írja elő, hogy bizonyos mértékű
jövedelemmel rendelkezni kell ahhoz, hogy valaki azt vállalhassa,
hogy megfelelően képes lesz törleszteni egy hitelt. Így például forint
alapú jelzáloghitel esetén az adósnak és háztartásának olyan mértékű jövedelemmel kell rendelkeznie, amelynek a kölcsön törlesztő

62 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és
a hitelképesség vizsgálatáról, 7. §.
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részlete legfeljebb 50%-a, más esetben 60%-a.63 Érdemes azt is
megjegyezni, hogy a relatív tilalmat tovább árnyalja, hogy külföldi devizában denominált hitelek esetén a jövedelemkorlát magasabb, azaz arányosan több jövedelemmel kell rendelkezni ahhoz,
hogy a fogyasztó kockázatosabb kölcsönt vehessen fel.64 A jogalkotó ez esetben jó érzékkel reflektál a fentiekben részletesen tárgyalt túlzott fogyasztói optimizmusra, és elejét veszi annak, hogy
a fogyasztó egy téves feltevés alapján olyan kötelezettséget vállaljon,
amelynek visszafizetése előreláthatólag nem lesz lehetséges.
A második esetben a jogalkotó azt szabályozza, hogy mekkora
értékű kölcsön nyújtható egy adott tárgy (jószág) megvásárlásához. Ez egyrészt ismét reakció a fogyasztók fogyatékosságára, másrészről elejét veszi az esetleges felelőtlen hitelezésnek is megelőzve,
hogy megfelelő fedezet nélkül kerüljön kihelyezésre egy adott kölcsön (egy jelzálogkölcsön esetén a hitelező igazi biztosítéka maga
az ingatlan). A fentieknek megfelelően például egy forint alapú
ingatlan jelzálogkölcsön esetén a kölcsön összege nem haladhatja
meg az ingatlan értékének 80%-át.65
A fenti példák tehát azt mutatják, hogy a magyar jogalkotó (ideértve ezúttal a Magyar Nemzeti Bankot is) a jelenlegi általánosnak mondható trendeken túlmutatva, egy olyan komplex szabályozási rendszert állított fel, amelyben mind az információs, mind
a megszorító jellegű intézkedések megtalálhatók, és mindemellett
kifejezett törekvés észlelhető a pénzügyi ismeretek terjesztésére is.
A jelen tanulmányban kifejtett feltevésünk szerint ez az a rendszer,
amely a fogyasztók minden rétegének képes védelmet nyújtani,
63 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti
arányok szabályozásáról 6. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés a) pont.
64 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti
arányok szabályozásáról 6. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés b) pont.
65 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti
arányok szabályozásáról 3. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés b) pont.
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ugyanakkor nem jelent túlzott beavatkozást a magánjogi szerződéses kapcsolatokba sem. Természetesen lehet vizsgálni és vitatni
egyes intézkedések arányosságát (erre a jelen tanulmány keretei
között részletesen nem nyílt alkalmunk). Továbbá megjegyezzük,
hogy jelenleg nem lehet levonni következtetéseket a rendszer közgazdasági hasznosságát illetően, ehhez mindenképpen hosszabb
idő szükséges. Ugyanakkor elméleti alapon igazolhatónak találjuk
a komplex hazai rendszert, amely irányvonalát tekintve követendő
példa lehet más országok számára is.
*
Kovács Sándor gyakorló ügyvéd. Magyar jogi tanulmányait Szegeden végezte, ahol 2009-ben doktorált. Ezzel párhuzamosan a
francia és európai jogi tudományokból szerzett diplomát Lyonban, a Jean-Moulin Lyon III egyetemen 2010-ben. Elsődleges
szakterülete a pénzügyi- és bankjog.
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MEGŐR IZNI, A MI ÉRTÉK ES
ELTÉRŐ EMBER K ÉP A Z A LKOTM Á N Y BA N
ÉS A Z A L A P TÖRV ÉN Y BEN

1. ALAPVETÉS
1.1 Közgazdaságtan és alkotmányosság

Az alkotmányosság eszméjének fejlődéséről, az alkotmány funkciójának értelmezéséről könyvtárnyi irodalom látott már napvilágot.
Jogászi szempontból a legegyszerűbben a jogforrási hierarchián
keresztül ragadhatjuk meg a kérdést. Túl azon tehát, hogy az egyes
nemzetek alkotmányai milyen egyéb szimbolikus szerepet töltenek
be, pusztán jogtechnikai szempontból azt mondhatjuk, hogy az
alkotmány a legtöbb jogrendszerben a legfelsőbb rendű jogi normák gyűjteménye, amelyekkel nem lehet ellentétes egyetlen más
jogszabály sem. Sok esetben éppen maga az alkotmány az, amelyik
deklarálja saját szupremáciáját és emellett meghatározza a jogforrások rendszerét is.
Az alkotmányosság fogalma és az alkotmányok szerepéről
való gondolkodás azonban nem kizárólag a jogtudomány sajátja.
Az 1980-as évek első felében jelent meg a konstitucionalista közgazdaságtan (constitutional economics) fogalma. A kifejezést 1982-ben
alkotta meg Richard McKenzie, önálló altudománnyá pedig James
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M. Buchanan munkásságának köszönhetően vált, aki vonatkozó
kutatásaival 1986-ban kiérdemelte a közgazdaságtani Nobel-díjat.
Az Egyesült Államok mellett az új tudományág a 2000-es évek elejére Oroszországban is megjelent, 2006-ban az Orosz Tudományos Akadémia önálló közgazdaságtani altudományként ismerte
el a konstitucionalista közgazdaságtant.
Az elmélet lényege, hogy gazdasági elemzésnek veti alá az alkotmányos szabályokat, és ennek segítségével próbálja meghatározni
az ideális döntéshozatalhoz szükséges intézményrendszert és normákat.1 A konstitucionalista közgazdaságtani gondolkodás a döntéshozatal két szintjét különíti el: a működési döntéshozatal a meglévő szabályok keretei között meghozott döntéseket takarja, míg
a kereteket jelentő szabályok megalkotása az alkotmányos döntéshozatal tárgykörébe tartozik. Ez a különbségtétel egy egyszerű
analógiával a normák szintjén megfeleltethető az alkotmányos szabályoknak a többi szabályhoz fűződő viszonyával.
A politikai gazdaságtan szempontjából azt mondhatjuk, hogy
a működési szintű döntéseket a kormányzat hozza meg, míg a kormányzati döntések kereteit a törvényhozás által megalkotott törvények adják. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy a jogrendszer
egészét vizsgálva a törvények is csak működési szintű döntések
eredményei, amelyekhez képest – és a kormányzati döntéshozatal szempontjából is – a valódi alkotmányos döntéshozatal a törvényalkotás kereteit meghatározó alkotmányos normák. Ez utóbbi
különbségtétel különösen érthetővé válik, ha figyelembe vesszük
a konstitucionalista közgazdaságtan hívei által is gyakran hangoztatott tételt, miszerint a szabályok gyors változásából eredő bizonytalanság a gazdaság hatékony működésének egyik gátja.2 Felismer1 David B. Johnson: Közösségi döntések elmélete. Osiris Kiadó Budapest, 1999.
2 Johnson (1999) 249. o.
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hető, hogy ez a kijelentés a kontinentális modellekben nem csak
a kormányzati döntéshozatalt, hanem a törvényhozást is magában
foglalja, hiszen nemcsak a kormányzati döntések, de a törvényi
szintű változások is jóval gyakoribbak az alkotmányok változásánál. Komolyabb mérlegelést igényelnek a magyar sarkalatos törvényekhez hasonló, minősített törvényhozói többséget igénylő törvények, amelyek elfogadásához vagy megváltoztatásához sokszor
alkotmányozó többségre van szükség egy adott jogrenden belül.
Az ilyen szabályokat a konstitucionalista közgazdaságtan fentebb
ismertetett felosztása szerint célszerűbbnek tűnhet az alkotmányos
döntéshozatal szintjén kezelni, még akkor is, ha természetesen jogi
szempontból a jogszabályi hierarchiában ezek mindenképpen az
alkotmányok alatt, a törvényekkel azonos szinten helyezkednek el.
Magától értetődő, hogy a kifejezetten gazdasági tárgyú alkotmányos szabályok gazdasági szempontú vizsgálata legitim kutatási
terület. Ezek a szabályok alapvetően meghatározzák egy nemzetgazdaság működését – gondoljunk csak a közteherviselésre, a verseny szabadságára, vagy akár a több alkotmányban is megjelenő
államadósságra vonatkozó szabályozásokra. Az alapvető közjogi
berendezkedésre vonatkozó szabályok is hasonló elemzések tárgyai: a konstitucionalista közgazdaságtan alapvető tárgya az ideális döntések meghozatalához szükséges intézményrendszer meghatározása. Sem az egyének, sem a piaci vállalkozások számára nem
érdektelen – az absztrakció magasabb szintjén pedig egy egész
nemzetgazdaság működését meghatározó elem –, hogy az államot
milyen tartalmi korlátok kötik például egy új adónem kivetésekor.
Hasonló jelentősége van a döntéshozatalra vonatkozó formai kritériumoknak is: milyen szerv és milyen eljárásban írhat elő új szabályokat például egy új vállalkozás beindítására?
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1.2 Az alapjogok gazdasági szempontú vizsgálata
Kevésbé egyértelmű, hogy van-e értelme például az alkotmányozás klasszikus területének számító alapjogi szabályokat gazdasági
elemzésnek alávetni. A közgazdaságtan módszertani univerzalizmusa kiterjed-e egy olyan speciális jogterületre is, mint az alapjogok? A magunk részéről a gondolatot egyáltalán nem tartjuk elvetendőnek. Egy alapjogi szabálynak sok esetben lehetnek közvetlen
gazdasági vonzatai, gondoljunk például az Alkotmánybíróság
jogállamiság klauzulából levezetett szociális tárgyú határozataira.3
Ennél is kézzelfoghatóbb a kizárólag adózási okokból létrehozott,
semmiféle vallásos tevékenységet nem végző egyházak esete,
amelyek a vallásszabadságból eredő egyházalapítás jogára való
hivatkozással adóbevételtől fosztják meg a nemzetgazdaságot. Ez
utóbbi probléma a magyar jogalkotó figyelmét is felkeltette néhány
éve, amikor az addig érvényesülő, az egyházak alapítására csak
minimális követelményeket meghatározó szabályozás helyett új,
szigorúbb szabályokat fogadott el.4 Bár az új megoldást az Emberi
Jogok Európai Bírósága diszkriminatívnak találta, a strasbourgi
testület is elismerte a probléma létezését.5
Természetesen óva intenénk az alapjogok kizárólagosan költség-haszon elemzéssel történő vizsgálatától, hiszen a haszon közgazdaságtani fogalmát értelmezhetetlennek tekintjük az alapjogok
3 8/2014 (III. 20.) AB határozat vagy 20/2014 (VII. 3.) AB határozat
4 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról.
5 „A bíróság elismeri a magyar kormány legitim aggodalmait azzal a problémával összefüggésben, hogy Magyarországon korábban nagy számú egyház volt bejegyezve, amelyek
közül néhány visszaélt az állami támogatással, de valódi vallási tevékenységet nem folytatott.” – forrás:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22HUN%22],%22docum
entcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22ite
mid%22:[%22001-142196%22]} a letöltés dátuma 2016. 10. 04.
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vonatkozásában. Álláspontunk szerint azonban egy alapjog terjedelmének meghatározásakor, az alapjog hatékony működéséhez
szükséges szabályok megalkotásakor igenis legitim vizsgálati módszer lehet a gazdasági elemzés. Azonban ez a terület inkább vizsgálható a jog és közgazdaságtan, mintsem a konstitucionalista közgazdaságtan, vagy a politikai gazdaságtan módszereivel, mert az
alapjogok a (napjainkra vitatott, illetve lazuló) klasszikus felfogás
alapján minden esetben az egyénhez kötődnek, az egyének jogait
garantálják az állammal és a többi állampolgárral szemben.
Ugyanezen állítást azonban az ellenkező oldalról is megfogalmazhatjuk, ha belátjuk, hogy az alapjogok értelmezhetetlenek az
állam általi elismerésük hiányában: az alapjogok garantálásával
az állam nemcsak saját korlátjait jelöli ki, hanem egyben állampolgárai elé is korlátokat állít. A közgazdaságtan fogalomkészletével élve az alapjogok, illetve az azok terjedelmét meghatározó
normák annak a kereteit jelentik, hogy az egyének milyen mértékben érvényesíthetik preferenciáikat. Első olvasatra talán túlzásnak
tűnhet ez a kategorikus kijelentés, hiszen természetesen az egyének választásait nem kizárólag alapjogi szabályok határozzák meg.
Amikor valaki olyan elhatározásra jut hogy egyetemi tanulmányokat folytat, vagy a középiskola után rögtön munkába áll, akkor
olyan, közgazdaságtanilag értelmezhető döntést hoz, amely során
a saját preferenciáit érvényesíti. Egy másik szemléletes példával:
amikor valaki úgy dönt, hogy önálló vállalkozást indít ahelyett,
hogy közszolgálati jogviszonyt létesítene, ez inkább azon a választáson alapszik, hogy a cégén keresztül elérhető nagyobb jövedelmet, vagy a kiszámítható életpályát részesíti előnyben. Ezeknek
a döntéseknek látszólag nincs alapjogi relevanciájuk, azonban ha
az absztrakció magasabb szintjéről vizsgáljuk a kérdést, beláthatjuk, hogy ha a tanszabadság alapjoga nem terjedne ki a felsőoktatásban való részvételre, akkor fel sem merülne az „egyetem vagy
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korai munkába állás” dilemmája. Hasonlóképpen, ha nem érvényesülne a vállalkozás szabadságának alapjoga, akkor nem képezné
mérlegelés tárgyát, hogy az adott egyén preferenciájának megfelel-e
a közszolgálat. Az emberi méltóság rugalmas – olykor azonban túlságosan is flexibilisen értelmezett – fogalma az, amely új élethelyzetekben újszerű alapjogok forrása lehet akkor is, ha az adott élethelyzet szabályozására nem terjedt ki (vagy nem akart kiterjedni)
az alkotmányozói akarat. Valójában tehát azokat a kereteket, amelyek között az egyének preferenciáikat jogszerűen érvényesíthetik,
az absztrakció legmagasabb fokán az alapjogok határozzák meg.
Az alapjogok szabályozásának számos modellje alakult ki, amelyek ismertetése nem képezi e tanulmány részét. Azonban egyszerűen belátható, hogy egyes államalakulatokban egyes alapjogok
szélesebb körben érvényesülnek, míg máshol szűkebben értelmezik
azokat – gondoljunk csak a szólásszabadság eltérő felfogására az
angolszász világban és a kontinentális Európában. Sőt, a fegyverviseléshez való jogot az Egyesült Államok Alkotmánya garantálja az
amerikai állampolgárok számára, míg Európában a fegyverviselési
szabályok szempontjából liberálisnak mondható országokban sem
tekinthető ez alapjognak.6 Nem egyenként vizsgálva az alapjogokat,
hanem egy jogrenden belüli érvényesülésüket alapul véve, valamint
visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy az alapjogok garantálásával az állam polgárai számára preferenciaérvényesítésük határait
is megszabja, beláthatjuk, hogy az alapjogok alkotmányos szabályai mögött tulajdonképpen emberképek húzódnak meg. Az egyes
alkotmányos modellek abba is bepillantást engednek, hogy az adott
alkotmány szövegezőinek mi volt az elképzelése a normák címzettjeiről. A fentebb már idézett amerikai alkotmány emberképe
6 A fegyverek birtoklásához és viseléséhez fűződő jogot az Egyesült Államok Alkotmányának második módosítása biztosítja.
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a nem egyszer vallási okokból az „új világba” emigrált bevándorló,
aki kényszerből hagyta el hazáját, sokszor az állam általi üldöztetés következtében. Az amerikai alkotmány embere ezért nem akar
erős államot, sem pedig valamelyik hatalmi ág túlsúlyát. Egyes
szerzők kiemelik, hogy az Egyesült Államokban a hatalmi ágak
szétválasztása nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is
megjelenik, hiszen a törvényhozás – végrehajtó hatalom – törvénykezés felosztás a nemzeti szinten túl az egyes tagállamok közjogi
rendszerében is megjelenik. Mindez párosul a protestáns pionírok
erős vallásosságával, amely bár formálisan elválasztja az államot
és az egyházat, nem tűr meg még egy deista felfogású államot sem.
Ahogy arra Wilfred MacClay is rámutat: az, hogy Amerikában
szétválasztották jogilag az államot és az egyházat, még nem jelenti
azt, hogy elválasztották volna egymástól a közéletet és a vallást.7
Ha viszont az alkotmányok emberképekről tanúskodnak, és ennek
az emberképnek a megértése a kulcs a különböző alapjogi modellek
megértéséhez, akkor helyénvaló annak vizsgálata is, hogy milyen
emberkép húzódik meg Magyarország egyes alkotmányai mögött.

2. AZ 1949-ES KOMMUNISTA ALKOTMÁNY
ÉS A HOMO SOVIETICUS

Magyarország történetében egészen a második világháborút
követő államforma-változásig a Tanácsköztársaság alaptörvénye
az egyetlen dokumentum, ami kartális alkotmánynak nevezhető.
Jelen írásnak nem tárgya a dokumentumról való értekezés, de
megjegyzendő, hogy álláspontunk szerint a Tanácsköztársaság
7 Religion and Secularism: The American Experience. The Pew Forum on Religion and
Public Life. December 2007. http://pewresearch.org/pubs/681/religionand-secularismthe-american-experience.
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alkotmánya több okból sem nevezhető Magyarország kartális
alkotmányának. Ha ettől eltekintünk, kijelenthetjük, hogy több
évszázados történelmi távlatból tekintve a magyar alkotmányos
hagyomány alapvetően történeti jellegű volt.
Az első egységes szerkezetbe foglalt alkotmányt – sztálinista
mintára és a Szovjetunió nyomására – 1949-ben fogadta el az
Országgyűlés. A törvény szakított az ezeréves magyar alkotmányfejlődés koncepciójával, az 1972-es módosítás során ugyan utalt az
alkotmányozó az ezeréves magyar államiságra, de groteszk módon
marxista-leninista gondolatokkal töltötte meg a preambulum
vonatkozó mondatát.8 A törvény felépítése, az államigazgatásra
vonatkozó szabályok, az állampolgári jogok fejezet, mind-mind
szovjet mintára kerültek az alkotmányba. Az állampárti rendszer
fenntarthatósága érdekében – az 1989-es strukturális átalakításáig
– ugyan többször módosították a törvényt, azonban szocialista
jellegét és szerkezetét egészen a rendszerváltozásig megtartotta.
Bár általánosan elfogadott tény, hogy a szocialista évtizedek alatt
Magyarországon alkotmányosságról nem beszélhetünk,9 sőt Horváth Attila egészen odáig megy, hogy a 1949-es alkotmányt az 1936os szovjet alkotmánnyal együtt „fiktív alkotmánynak” minősíti,10
mégis érdemes lehet megvizsgálni a kommunista nyomásra elfogadott dokumentum emberképét.
A törvény egy rövid preambulum és az új államforma deklarálása után rögzíti, hogy „a Magyar Népköztársaság a munkások és
dolgozó parasztok állama”.11 A munka és a nép különböző dolgozó

8 Kukorelli (2003.) 53. o.
9 Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása kifejezetten deklarálja, hogy „Nem ismerjük el az
1949. évi kommunista alkotmányt”.
10 Horváth Attila: A szocialista alkotmány. Az 1949. évi XX. törvény. Rubicon 2012/1-2.
11 1949. évi XX. törvény 1.§ (1).
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osztályai végig központi szerepet töltenek be a törvényszövegben.12
A törvény látszólag az alapjogok széles tárházat vonultatja fel (lelkiismereti szabadság, vallásszabadság, szólásszabadság, gyülekezési
szabadság, egyesülési jog, levéltitok stb.), azonban a legtöbb helyen
valamilyen szocialista ideának rendeli alá ezek gyakorlását.13 Valamennyi alapjogi rendelkezést aláássa, hogy az állam a szabadságjogokat csak a területén lakó dolgozóknak biztosította.14 Még
ezek között a rendelkezések között is visszatetszést kelt az a szakasz, amely „a dolgozó nép ellenségeit és az elmebetegeket a törvény a választójogból kirekeszti.”15
A kommunista alkotmányról szóló munkák általában azt emelik ki, hogy a törvényből hiányzik a hatalmi ágak szétválasztása.16
Meglátásunk szerint a valóság ennél árnyaltabb, hiszen a szöveg
formálisan elhatárolja az országgyűlés (sic!), az annak tagjai közül
választott Népköztársaság Elnöki Tanácsa, valamint a minisztertanács hatásköreit, és külön rendelkezések szólnak a bírói szervezetről is, mely utóbbiak deklarálják a bírói függetlenséget is. Ami
miatt a hatalmi ágak szétválasztása mégis pusztán technikai jellegű szabálynak mondható, az az ellenőrző funkciók teljes hiánya.
A törvény alapján ugyan a minisztertanács az országgyűlésnek volt
felelős, ám a törvényhozásnak a felvilágosítás kérésén kívül formálisan sem volt valódi eszköze a végrehajtó hatalom ellenőrzésére.
A korábban rendeleti úton beszüntetett számvevőszék működését
például az 1949-ben elfogadott alkotmány sem élesztette fel.
12 A „munka” szó 13 alkalommal, míg a dolgozó kifejezés 39 alkalommal fordul elő
különböző szóösszetételekben a záró rendelkezésekkel együtt is csak 71 rövid paragrafusból álló törvényben.
13 Például „a dolgozók érdekeinek megfelelően”, vagy „a dolgozók társadalmi, gazdasági
és kulturális tevékenységének fejlesztése érdekében”.
14 1949. évi XX. törvény 58.§ (1).
15 1949. évi XX. törvény 63.§ (2).
16 Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 465. o.
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A fentiekből kirajzolódik az 1949-es alkotmány szövegezőinek
(vagy inkább az 1936-os szovjet alkotmány szerzőinek) emberképe: a homo sovieticus.17 Az ember, akinek legfőbb vonása, hogy
mindenhatóként tekint az államra, hiszen az állam az áruk szinte
kizárólagos elosztója, abból kifolyólag, hogy a „termelési eszközök
zöme társadalmi tulajdonként az állam […] tulajdonában van.”18
Ebből is adódik, hogy – szinte – mindenki az állam számára dolgozik, ami csak még tovább erősíti a kommunista állam felsőbbrendűségébe vetett hitet.19 Az 1949-es alkotmány ugyan nem szüntette meg a magántulajdont, de több esetben is egyértelművé tette,
hogy az a köztulajdonhoz képest csak másodlagos jellegű.20 Ezen
a helyen szükséges hangsúlyozni, hogy a dokumentumban megjelenő emberkép korántsem egységes, megjelenik benne az osztályonkénti tagozódás. A szöveg által idealizált rétegek a munkásosztály és a dolgozó parasztság. Érdekesség, hogy az 1936-os szovjet
alkotmánytól eltérően a magyar törvényben megjelent az értelmiség is, bár nem a társadalmi rend fejezetben, hanem az állampolgárok jogai és kötelezettségei között.21 A szövegben (is) megjelenő osztálytársadalomból következik, hogy a homo sovieticus
már ismertetett jellemzői a fenti két preferált osztály tagjaira igazak
– más osztályok csak a preambulumban jelennek meg (földesurak
és nagytőkések) és bár a törvény nem használja az osztályidegen
17 A kifejezés eredete bizonytalan, használata Aleksandr Aleksandrovich Zinovyev szovjet író azonos című, 1982-ben kiadott tanulmánya után terjedt el.
18 1949. évi XX. törvény 4.§ (1).
19 Sheila Fitzpatrick: Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet
Russia in the 1930s című könyve alapján Oxford University Press, 1999.
20 Lásd például: „A magántulajdon […] a köz érdekeit nem sértheti”, vagy „a termelési
eszközök zöme társadalmi tulajdonként az állam, a közületek vagy szövetkezetek tulajdonában van” fordulatokat.
21 Horváth Attila már idézett művében azt írja, hogy a szóban forgó 53.§ Gerő Ernő kifejezett utasítására került a szövegbe, míg a „klasszikus” sztálini alkotmányban azért nem
szerepelt az értelmiség kifejezés, mert Sztálin nem tartotta osztálynak az értelmiséget.
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kifejezést, a megfogalmazásból egyértelműen következik, hogy
ebbe a kategóriába tartoznak.22 A homo sovieticus az osztályidegenekkel szemben, magát a közös célnak alárendelve „kiszorítja a tőkés elemeket, és következetesen építi a gazdaság szocialista
rendjét”, az állam legfontosabb feladata pedig ennek a folyamatnak a koordinálása.”23 Ezen legfőbb cél alapvetően meghatározza
az 1949-es alkotmány emberképének preferenciáit, és bár – mint
fentebb részleteztük – a törvényszöveg formálisan a szabadságjogok széles skáláját biztosítja a kiválasztott állampolgárok számára, a preferenciák érvényesítése semmiképpen sem történhet
a „nagy cél” rovására. Ezt a törvény negatív és pozitív ösztönzőkkel is segíti: előbbire példa a nép ellenségeinek a választójogból történő kirekesztése, illetve a bíróságok általi megbüntetése; utóbbira
pedig „a dolgozó nép ügyét szolgáló tudományos” munka és a „néphez hű értelmiség” kifejlődésének támogatása.24 A homo sovieticusnak nem csak kötelessége a munka, de ez számára becsületbeli ügy
is, hiszen ez a fenti végső célt, a szocialista építés ügyét szolgálja.25
Összegzésképpen tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarország kommunista alkotmányának emberképe egy közösségi lényt feltételez,
aki nemcsak hogy elköteleződött a szocializmus ideája iránt, de
azért tettekkel is hajlandó kiállni, akkor is, ha ez sérti egyéni érdekeit. Másként fogalmazva: a homo sovieticus preferenciaválasztásait az állam erőteljesen korlátozza, ezt azonban ő nem sérelemként
éli meg, hanem egy nagyobb cél szolgálataként.

22 „[…] szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát […]”.
23 1949. évi XX. törvény 4.§ (2).
24 1949. évi XX. törvény 53.§.
25 1949. évi XX. törvény 9. §.
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3. A R ENDSZERVÁLTÁS ALKOTMÁNYOZÁSA

A fentebb bemutatott, „homo sovieticus-ra” épülő ’49-es kommunista alkotmányt az 1989-1990-ben végbevitt „alkotmányátírási”
folyamat változtatta meg gyökeresen. A rendszerváltozás és az
annak részeként lezajlott átfogó alkotmánymódosítás mögött
meghúzódó szándékok megértéséhez azonban elengedhetetlen
a releváns események ismertetése. Jelen tanulmánynak ugyanakkor nem feladata, hogy teljes körű történeti áttekintést nyújtson
az 1989-1990-ben lezajlott eseményekről, ezért a következőkben
az önkényes kiemelést sem mellőzve kísérletet teszünk arra, hogy
bemutassuk azon eseményeket és a mögöttük álló motivációkat,
amelyek az 1989-es alkotmányozáshoz vezettek.
Az állampárti hatalom még a nemzeti kerekasztal (NEKA) tárgyalásai előtt próbált kisebbfajta gesztusokat tenni az akkori ellenzéki mozgalomnak. Mivel 1988 végén, 1989 elején már „a Párton”
belül is érezhető volt a rendszer tarthatatlansága, így két alkotmányt módosító törvényt is az Országgyűlés elé terjesztett a kormány, amelyek végül a NEKA-tárgyalások következtében elfogadott alkotmány-koncepció miatt aktualitásukat vesztették.26
Az első alkotmánymódosítás megteremtette a kormány parlamenti ciklushoz kötöttségét, viszont még mindig a szocialista jogállamiságot tartotta alapvetésnek, illetve újításként megteremtette
a lehetőséget az Alkotmánybíróság megalakítására.27 Azonban az
Alkotmánybíróságot ekkor még nem ruházta volna fel az állampárti Országgyűlés kasszációs jogkörrel, csupán az alkotmányellenes jogszabályok végrehajtásának felfüggesztésére lett volna lehetősége. A második alkotmánymódosítás a kormánnyal szembeni
26 Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. I. k. Századvég Kiadó, Budapest
2009. 57. o.
27 Az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi I. törvény.
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bizalmatlansági indítvány intézményét építette be 1989 májusában az alkotmányba.28 Ugyanakkor érdemes megemlítenünk az
1985-89-es Országgyűlés azon intézkedéseit, melyek már tartalmaztak valódi demokratikus elemeket. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy véleményünk szerint ezen intézkedések mögött sokkal inkább a kommunista államhatalom gyakorlóinak népharagtól
való félelme állt, mintsem azon belátása, hogy önnön hatalmának
korlátozása szükséges lenne.
Az 1987-ben elfogadott jogalkotásról szóló törvény jogi garanciákat biztosított az Országgyűlésnek és egyúttal megvonta az Elnöki
Tanács korábbi jogalkotói hatalmát, mellyel lényegében a törvényerejű rendeletek megalkotásának a lehetőségét csökkentette és átruházta a jogalkotói hatáskört a parlamentre.29 1988-ban, a Némethkormány hivatalba lépését követő, egyik legfontosabb intézkedés
az ún. demokrácia-csomagterv előterjesztése volt. A rendszerváltás
hajnalára az állampárti rendszer már sokat veszített erejéből, ezért
a kormány kénytelen volt az akkorra már országos közéleti ismertséggel és támogatással rendelkező ellenzéki erőknek garanciákat
biztosítani a zavartalan működéshez.30 A fenti intézkedések közül
az egyik első – és visszatekintve a rendszerváltás idejére, talán
a legfontosabb – az egyesülési jogról szóló törvény megalkotása volt.
Hiszen az egyesülési jog – nemzetközi egyezményeknek megfelelő
– törvénybe iktatása teremtette meg az ellenzéki mozgalmak legitim működését, szerveződését. Az egyesülési és gyülekezési jogról
szóló törvények parlamenti vitája az állampárti rendszerben megszokottakhoz képest sokkal élesebb volt. Ekkorra már az MSZMPben két, egymástól jól elhatárolható csoportot lehetett megkülönböztetni: a Pozsgay Imre fémjelezte reformpártiakat, illetve a Grósz
28 Az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi VIII. törvény.
29 Kukorelli (2003.) 61. o.
30 Kukorelli (2003.) 61. o.
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Károly köré csoportosuló rendpárti erőket. A reformkommunisták – saját érdekeiket is szem előtt tartva – az egyesülési törvény
vitája során a tényleges többpártrendszer kialakulása mellett foglaltak állást, ezzel kívánták megteremteni a lehetőséget az ellenzéki
erők tényleges pártként történő működésére. Az MSZMP rendpárti
szárnya ezzel szemben egyfajta „kétlépcsős” átmenetben gondolkodott, mely koncepció Fejti György nevéhez volt köthető.31 A kétlépcsős átmenet szerint a soron következő választások előtt ugyan elismerték volna az állampárti erők a többpártrendszert, ugyanakkor
a feltételezett erőviszonyok alapján kívánták a választást követően
a parlamenti mandátumokat felosztani – ezzel is még legalább négy
évig megőrizve az MSZMP feltételezett országgyűlésbeli hegemóniáját. Az MSZMP-n belüli csatározásokból végül a reformpártiak
kerültek ki győztesen, melynek az egyik legfontosabb előzménye
Pozsgay Imre januári – rádióban elhangzott – nyilatkozata volt,
melyben népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat. Ezt követően 1989 februárjában az MSZMP KB ülésén a Központi Bizottság
’56 újraértékelése mellett foglalt állást.32 Azonban a döntés korántsem volt egyértelmű még annak elfogadását megelőző órákban
sem, hiszen a KB, illetve a párttagság nagyon megosztott volt a forradalom megítélésében.
A kommunista állam döntése mögött meghúzódó motivációk
utólagos visszafejtése nem egyszerű. A klasszikus közgazdaságtanban bevett játékelméleti elemzést használva beláthatjuk, hogy az
egyesülési törvény megalkotása előtt a döntéshozók véges számú
kimenetellel kalkulálhattak. Az állampárt aközött választhatott tehát, hogy a már létező, reális társadalmi támogatottsággal
rendelkező, de az aktuális jogszabályokkal ellentétesen működő
31 Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon-könyvek, 2003. 127. o.
32 Romsics (2003.) 131. o.
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szerveződéseket legalizálja-e. Ha a kommunista hatalom a változtatások ellenében foglalt volna állást, akkor újabb dilemmával
szembesült volna: fellépjen-e a szerveződések ellen, vagy eltűrje
illegális működésüket. Az első esetben nagyon is reális végkimenetel lett volna egy „népfelkelés”, az 1956-os események megismétlődése pedig jó eséllyel a fennálló hatalom végét is jelentette volna.
A második esetben –ha a hatalom szemet hunyt volna az illegális működés felett – korántsem lett volna ilyen egyértelmű a végkimenetel. A jogellenes szerveződések elleni fellépés elmaradása az
– eddigre már valóban meggyengült – államhatalom gyengeségét
mutatta volna, ráadásul a kommunistáknak esélyük sem lett volna,
hogy bármiféle hatást gyakoroljanak a folyamatokra. E két opcióval szemben, az ellenzéki erők legalizálásával a fennálló hatalom
„válláról lekerült” az új szervezetekkel szembeni fellépés terhe, ráadásul az új törvény megalkotásával – részint – maguk az ellenzéki
erők is a „rendszer részévé váltak”, hiszen a részükről illegitimnek tartott hatalom által megalkotott jogszabály hatálya alá kerültek. A fenti játékelméleti elemzés alapján érdemes megvizsgálni az
állampárton belüli csoportok motivációit is. Elsősorban a reformpártiak mozgásai befolyásolták az MSZMP egészének későbbi döntéseit. Ugyan utólag az idő a Pozsgay által fémjelzett csoportosulást igazolja, azonban visszatekintve eltérő kimenetele is lehetett
volna a reformpártiak az ellenzékkel inkább szimpatizáló kiállásának. Különösen 1956 újraértékelése számított kockázatos kérdésnek 1989 februárjában. Mint azt a fentiekben részleteztük, nem volt
egyértelmű, hogy a KB többsége támogatni fogja-e a reformpárti
javaslatot. Előfordulhatott volna olyan forgatókönyv is, amely szerint a rendpárti kommunisták véleménye kerekedik felül, amely
nem csak ’56 megítélésbeli változását, hanem magát a rendszerváltozás – most már ismert – kimenetelét is akadályozta volna. És
ezzel elérkezünk játékelméleti elemzésünk eredeti példájához: ha
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a reformpártiak – egyébként kizárólag önnön politikai túlélésük
érdekében – nem vállalták volna „a kockázatot”, hogy ellentmondjanak a valóban diktatórikus berendezkedést továbbvinni akaróknak, könnyen előfordulhatott volna, hogy az ’89-es események erőszakos fordulatot vesznek.
Mivel az állampárti elit ódzkodott attól, hogy az ellenzéki mozgalmak az újdonsült egyesülési jog alapján a valódi demokráciáknak megfelelően tényleges politikai pártként tudjanak működni,
ezért ezt a kérdést külön törvényben kívánták szabályozni. A párttörvény első változatát már 1989 tavaszán nyilvánosságra hozták, azonban a javaslat még nem tartalmazott megfelelő garanciákat, ezért hosszas vita alakult ki az állampárt és az ellenzék között
a törvény tartalmáról. Nem véletlen, hogy előbb az alkotmányban
szereplő „párt” definíciójában született megegyezés, ti. a munkásosztály, illetve a marxista-leninsta jelzőket a pártalapítás szabadságát garantáló rendelkezések váltották fel.33 Az állampárt és az
ellenzéki oldal közötti kezdeti konszenzus hiánya miatt a párttörvény csak az alkotmányozást követően, 1989 októberében született
meg. A teljesség igénye nélkül felsorolt, az alkotmányozást megelőzően elfogadott, illetve előterjesztett törvények, törvényjavaslatok
nyilvánvalóan fontosak voltak ahhoz, hogy a demokratikus átmenet – közjogi értelemben is – egyáltalán el tudjon indulni. Azonban mind a 1989-es Országgyűlés által elfogadott jogszabályokból, mind az alkotmányozás körülményeiből jól kiolvasható, hogy
dacára a felgyorsult politikai folyamatoknak, az állampárt igyekezett a jogállamba történő közjogi átmenetet minél inkább kontrollálni, illetve a még meglévő politikai hatalmát kihasználva azt saját
javára fordítani.
33 Halmai Gábor: Párt, állam, jog – A magyar pártjog, Politikatudományi Szemle,
1993/1. sz. 39–59. o.
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Az Alkotmány teljes körű, generális módosítására a rendszerváltás során került sor először. Fontos megjegyezni, hogy eredetileg
a NEKA-ban résztvevő Ellenzéki Kerekasztal tagjai nem kívántak
alkotmányozni, pusztán a szabad választások feltételeiben történő
megegyezést tűzték ki célul. Így alapvetően a tiszta választásokat,
a politikai pártok szabad működését, a véleménynyilvánítás szabadságát stb. garantáló jogszabályok elfogadását látták kiemelten fontosnak az állampárttal történő tárgyalások megkezdése
előtt. Az ellenzék részéről ennek több érthető oka is volt. Egyfelől
az ellenzéki vezetők tisztában voltak azzal, hogy ha egy kényszer
szülte, kompromisszumos alkotmánykoncepciót a NEKA tárgyalások során, még az első demokratikus választások előtt elfogadnak, annak a legitimitása mindenképp labilisabb lesz, egy az újonnan választott Országgyűlés által elfogadotthoz képest. Másfelől
pedig szerette volna az ellenzék minél inkább elejét venni annak,
hogy a kései pártállam kézjegye fémjelezze a majdani demokratikus Magyarország alkotmányát.
Ezzel szemben természetesen az MSZMP jól felfogott érdeke
szerint a NEKA tárgyalásokat megelőzően, illetve a tárgyalások
során is erőltette az alkotmányozást. Ez az álláspont az állampárt
szempontjából érthető volt, hiszen a közelgő szabad választások
kimenetele rájuk nézve teljesen bizonytalan volt. Ezért egy esetleges megsemmisítő vereséget megelőzendő, szükségesnek érezték bizonyos, mint utóbb kiderült, a felelősségre vonásukat lehetetlenné tevő alkotmányos garanciák beépítését a demokratikus
Magyarország jogrendszerébe – az állampárti hatalom részleges
megőrzése okán –, melyet a NEKA ellenzéki oldalával még legitimálni is lehetett. A nemzeti kerekasztal tárgyalásokon az MSZMP
és a Harmadik Oldal túlsúlya, illetve az a tény, hogy 1989 nyarán,
dacára a felgyorsult politikai folyamatoknak még mindig az állampárt gyakorolta a teljes közhatalmat, az ellenzék kénytelen volt az
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alkotmányozás gondolatát elfogadni. Fontos megjegyezni, hogy
mind az állampártot, mind az ellenzéket a békés átmenet eszményképe vezérelte a tárgyalások során, ezért ennek érdekében az ellenzék is a konszenzusos megoldásra törekedett az alkotmányozás
kérdésében. Azonban a politikai közhangulat az ellenzéki erőknek
kedvezett, így viszonylag erős tárgyalási pozícióból igyekeztek az
átalakítás előtt lévő alkotmányba minél erősebb intézményi garanciákat beépíteni, illetve az újonnan megválasztandó parlament,
továbbá a kormány hatásköreit minél szűkebbre fogni. Az ellenzék
egyik legfontosabb követelése volt az alkotmány ideiglenes mivoltának hangsúlyozása. Hosszas viták során a módosított alkotmány
preambulumába belekerült az ideiglenességre utaló kitétel, amelyet
még az 1989-es állampárti Országgyűlés fogadott el. A kompromis�szum eredményeként számos, az állampolgári jogokra és kötelezettségekre vonatkozó törvényt, de még a költségvetési előterjesztést is
kétharmados többséggel kellett volna az Országgyűlésnek elfogadnia.34 A fenti szabályozás miatt könnyen kialakulhatott volna az
ország kormányozhatatlansága, ezt elkerülendő született meg 1990ben az első szabad választásokat követően az ún. MDF-SZDSZ paktum. Az egyezséggel a legnagyobb kormánypárt és a legnagyobb
ellenzéki párt ugyan orvosolta a fenti problémát, de az alkotmány
ideiglenessége megmaradt és kellő legitimációra sem tett szert.
Eddig a klasszikus közgazdaságtan módszertanával próbáltuk
meg értelmezni az alkotmányozás folyamatát. Beláthatjuk azonban, hogy a NEKA állampárti és ellenzéki oldalát is komoly félelmek vezérelték a demokratikus átmenet során. Visszatekintve, ezek
a félelmek akár alaptalannak is tűnhetnek, de emberi természetünkből adódóan gyakran hozunk klasszikus módszertannal akár
irreálisnak minősülő döntéseket is, mivel nem csak az elérhető
34 Jakab (2009.) XVI.
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legnagyobb haszon, hanem érzelmeink, félelmeink is befolyásolnak bennünket döntéseink során. A klasszikus közgazdaságtan
módszertani eszközkészletébe aligha férhet bele, hogy alaptalan
félelmeket is számításba vegyünk az egyes döntések motivációinak vizsgálatakor, azonban ha túllépünk a klasszikus dogmák adta
kereteken, érdekes következtetésre juthatunk.
Christine Jolls, Cass R. Sunstein és Richard Thaler a Stanford
Law Review nevű folyóiratban megjelent az A Behavioral Approach to Law and Economics című tanulmányukban, a címben szereplő tudományterület legfontosabb jellemzői közé sorolják az
egyén irracionális viselkedését, illetve a korlátos önérdeket.35 Mind
a korlátos önérdek, mind a racionalitás korlátozottsága vezethet
egyéneket és közösséget is egyaránt hibás döntések meghozatalához. A fenti tanulmány többek között példaként említi a környezetvédelmi jogalkotás és környezeti katasztrófák között összefüggést. A tanulmányírók kutatásuk során arra jutottak, hogy egy-egy
természeti katasztrófa után mind lokális, mind országos szinten
nagyobb igény támad bizonyos környezetvédelmi szabályok szigorítására. A szerzők további példaként említik az Egyesült Államokban egy súlyos közlekedési baleset következében kialakult szabályozási hullámot, mely az iskolabuszokra vonatkozó biztonsági
előírásokat szigorította, ti. a haláleset előidéző balesetben érintett
volt egy diákokat szállító busz is. A fenti példákat a szerzők alapvetően a piaci körülmények között hozott döntésekre vonatkoztatják,
vagyis arra, hogy egy adott egyén döntése során pusztán a saját hasznát veszi figyelembe és profitmaximalizálás vezérli, vagy vannak
olyan érzelmi, irracionális tényezők, amelyek befolyásolják döntésében. Kézenfekvő következtetés, hogy a fenti gondolatmenetet
35 Christine Jolls – Cass R. Sunstein – Richard Thaler: A Behavioral Approach to Law
and Economics, 50 Stanford Law Review 1471 (1998).
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a rendszerváltozás-kori magyar alkotmányozásra (is) vonatkoztassuk, azonban a gondolatmenet ötletszerzői eredetileg piaci döntések jellemzésére alkalmazták teóriájukat. Ha belátjuk azt, hogy
a képviseleti demokráciák általános működési elve, hogy a döntéshozatal leképezi a választói akaratot, máris közelebb kerülünk az
elmélet közjogi alkalmazhatóságához. Természetesen itt szükséges
hangsúlyozni, hogy még a legoptimálisabban működő képviseleti
demokráciák sem teljes egészében képezik le a választói akaratot –
gondoljunk például a népszavazás lehetséges tárgyköreivel kapcsolatos korlátokra Magyarországon. Ennek ellenére is kijelenthetjük,
hogy vannak olyan esetek, amikor a politikai döntéshozatal annak
valóságtartalmától függetlenül megjeleníti a választói akaratot.
Ezen állításunk igazolására a közelmúltban is találhatunk példát.
2016 augusztusában Olaszország középső részét tragikus földrengés rázta meg, mely több mint 300 halálos áldozatot követelt.
A természeti katasztrófát követően Matteo Renzi, olasz miniszterelnök kijelentette, hogy a romba dőlt városokat minél hamarabb
újjá kell építeni, különös figyelmet fordítva az épületek földrengésbiztosságára. A földrengés által leginkább sújtott települések középületeit (pl. iskoláit) korábban is olyan technikával kellett volna
megépíteni, felújítani, amely ellen tud állni még egy nagyobb erősségű földrengésnek is, azonban nemrégiben derült arra fény, hogy
feltehetőleg az építkezés során történt visszaélések miatt ezek a biztonsági intézkedések nem valósultak meg. A miniszterelnök bejelentése szerint külön figyelmet fordítanak majd az újjáépítéseknél
a biztonsági szabályok betartására. A fenti példából is kiolvasható,
hogy a környezeti katasztrófák komoly hatással bírnak egy-egy
adott terület jogalkotására. Az olaszországi építésügyi szabályok
központi változtatásai racionális döntéshozói viselkedésnek tekinthetőek, hiszen Olaszország ezen régiójában viszonylag gyakran fordulnak elő földmozgások. Már a Jolls-Sunstein-Thaler tanulmány
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is megállapította: egy veszély (akár természeti katasztrófa) időbeli
közelsége és intenzitása befolyással lehet a jövőbeni döntéshozói
viselkedésre. Az említett viselkedés lehet racionális, ahogy a fenti
példa mutatja, viszont lehet irracionális is, mely alapján könnyen
lehet hibás döntéseket is hozni. Utóbbi, irracionális döntéshozói
viselkedést a németországi atomerőművek bezárásáról szóló kormányzati határozat alapján lehet jól szemléltetni.
2011. március 11-én Japán keleti partjai mentén egy földrengés
hatására óriási árhullám pusztított, megrongálva a Fukusima városában található atomerőművet. A szökőár tragikus katasztrófához
vezetett, az események kapcsán pedig komoly nemzetközi vita alakult ki az atomenergia veszélyeiről. A német kormány 2011. május
30-án úgy határozott, hogy 2022 végéig az ország területén található valamennyi atomerőművet bezárja. A döntés mögött álló
motiváció megértéséhez szükséges látnunk, hogy a japán események hatására a német közhangulat rövid idő alatt radikális változáson ment keresztül. A változást jól mutatja, hogy 2011 tavaszán
egymást érték az atomenergia-ellenes tüntetések az országban. Egy
2011 szeptemberében végzett közvélemény-kutatás szerint a német
polgárok 52%-a tartotta veszélyesnek az atomenergiát, míg 6 évvel
korábban (2005-ben) ez a szám mindössze 26% volt.36 A társadalmi nyomás hatására meghozott német kormányzati döntés
ugyanakkor azért visszás, mert Németországban – földrajzi elhelyezkedésből adódóan – minimális a fukusimaihoz hasonló természeti katasztrófák bekövetkezésének valószínűsége. Ennek
ellenére a japán katasztrófát övező komoly nemzetközi médiavis�szhang, a német lakosság jelentős részében félelmet és ellenérzéseket gerjesztett az atomenergiával szemben. A választók irracionális
36 http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/
germany.aspx (letöltés dátuma: 2016. augusztus 24.)
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félelmének és tiltakozásának hatására döntött végül a német a kormány – a fukusimai katasztrófát követő néhány hónapon belül –
a németországi atomerőművek végleges bezárásáról. A döntéshozók szempontjából nézve persze a döntés még akkor is indokolható,
ha a mögötte meghúzódó választói akarat irracionális félelmeken
alapult: a német kormány a „demokratikus nyomásnak” tett eleget
az atomerőművek bezárásával.37
A fenti példa is azt bizonyítja, hogy a politikai döntéshozatal szintjén is megjelenhetnek irreális félelmekre adott racionális válaszok. Empirikus kutatás nélkül is beláthatjuk, hogy minél
több választó szintjén jelenik meg az adott félelem, annál nagyobb
eséllyel kényszerül a politika a döntéshozatal szintjén is reagálni
az emberek érzelmeire. Annak vizsgálata, hogy miért váltanak ki
bizonyos jelenségek komoly érzelmeket a választók széles csoportjából, míg mások látszólag hidegen hagyják őket, nem képezi jelen
tanulmány tárgyát. Azt azonban az idézett szerzők már a 90’-es
években megállapították, hogy az egyének hajlamosak egy adott
jelenség fizikai, vagy időbeli közelsége miatt annak jövőbeni, újbóli
előfordulási valószínűségét túlértékelni, különösen akkor, ha azoknak súlyos hatásai vannak életükre.38
A NEKA motivációira visszatérve azt mondhatjuk, hogy bár
a kerekasztalban résztvevők félelmei utólag valótlannak, irracionálisnak tűnhetnek, azoknak mégis komoly szerepük lehetett az
alkotmányozás során.
Az állampárt képviselői arra próbálták felhasználni a NEKA
tárgyalások során még meglévő közhatalmi státuszukat, hogy
37 A szerzők véleménye szerint a migráció okozta társadalmi válság és az arra adott politikai reakciók nem tartoznak e körbe, tekintettel arra, hogy azokban javarészt nem az
irracionális félelem, hanem az adotthoz, a megszokotthoz történő ragaszkodás és a világ
fejletlen régióiban tapasztalható túlnépesedés (és az ahhoz társuló szociális, klimatikus,
háborús stb. problémák) játszanak meghatározó szerepet.
38 Christine Jolls – Cass R. Sunstein – Richard Thaler (1998).

234

Megőrizni, ami értékes

alkotmányos garanciákkal őrizzék meg hatalmuk maradékát, és
igen, akár a saját személyes szabadságukat is. Hasonló, utólag
alaptalannak tűnő aggályok vezérelték az ellenzék képviselőit is.
Az állampárt által elkövetett bűnök még élénken éltek az emberek
fejében, a megismétlődésüktől való félelem felnagyította bekövetkezésük valószínűségét: az ellenzéki tárgyalók – és az általuk megjelenített állampolgárok – a valósnál nagyobb erőt tulajdonítottak
az addigra meggyengült kommunista hatalomnak. Továbbá egyik
fél sem lehetett biztos a közelgő demokratikus választások kimenetelében. Ezért az ellenzék is igyekezett olyan, a parlamenti többséget korlátozó intézményeket beépíteni az új Alkotmányba, amelyek
egy esetleges MSZMP-s választási győzelem esetében is garantálták
volna, hogy ne térhessen vissza a kommunista rémuralom.
Kimondhatjuk tehát, hogy a NEKA tárgyalóasztalainál ülő felek
döntéseit a saját irracionális félelmeik (is) vezérelték. Féltek attól,
hogy az első szabad választások után a másik fél túlhatalmat szerezhet a soron következő országgyűlési választáson, féltek attól,
hogy a békés átmenet eszménye kisiklik, ezért olyan megoldásokra
törekedtek, amelyek mindkét (mindhárom) fél számára elfogadhatóak voltak. Történelmi léptékkel szemlélve, a keleti-blokkban
bekövetkezett második világháborút követő események komoly
lélektani hatást gyakoroltak úgy az állampárt vezetőire, mint az
ellenzék résztvevőire. Az 1945 és ’89 között eltelt időszak történelmi
szempontból nem tekinthető olyan hosszúnak, hogy ezen periódus alatt bekövetkezett kiemelt jelentőségű események ne gyakorolhassanak akkora hatást az azt megélőkre, mint a fentiekben már
kifejtett egy-egy természeti katasztrófa közelsége. A szovjet érdekszféra szempontjából ugyan több olyan esemény is történt KeletKözép Európában, mely alapjaiban rengette még az állampárti
diktatúrák létét, azonban jelen tanulmányban az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, illetve az 1968-os csehszlovákiai felkelést,
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illetve a Lengyelországban 1981–83 között bevezetett szükségállapotot emeljük ki. A NEKA tárgyalófeleire nyilvánvalóan az 56-os
forradalom, illetve annak külső hatalom általi leverése gyakorolt
nagyobb befolyást. Az 1968-ban Prágában és 1981-től Varsóban és
más lengyel városokban történtek – azok időbeli közelsége miatt –
sem voltak elhanyagolhatóak.39 Ugyan más okokból, de mind az
állampárti, mind az ellenzéki oldal számára komoly befolyásoló
erővel bírtak az ’56-ban, illetve ’68-ban történtek. Az ellenzéki tárgyalófelekben még komolyan éltek a kelet-európai országok vérbefojtott forradalmai leverésének félelmei, ezért is törekedtek békés,
kompromisszumos megoldásra. Az az irracionális félelem vezérelte
őket, amely a diktatúrával történő komolyabb összetűzések esetén
a nem is olyan távoli múltban Budapesten, Prágában, Varsóban is
megtörtént események gerjesztettek. Mindkét felkelés alkalmával
a kommunista állami vezetés erőszakkal, szovjet katonai beavatkozással verte le a forradalmakat. Az állampárt irracionális félelme
pedig ugyanezen ok miatt volt tetten érhető, habár ellentétes előjellel. Az MSZMP tárgyalófelei attól tartottak, hogy ha túl kemény
feltételeket támasztanak az ellenzék számára, a kialakuló elégedetlenség esetleg utcai megmozdulásokhoz, esetleg egy újabb emberáldozatokat is követelő forradalomhoz vezethet.
Jelen tanulmány későbbi fejezeteiben részletesen is tárgyaljuk
az 1989-ben módosított, több mint 20 évig hatályban lévő „ideiglenes” alkotmány hiányosságait, azonban fontos megjegyeznünk,
hogy ezen hibák mögött javarészt az irracionális félelmek diktálta
konszenzuskeresés állt; ennek eredményként vált értéksemlegessé
az ’89-es alkotmány.
39 Ezt a közgazdasági angol „salient feature-nek” nevezi: az emberek egy, a közelmúltban nagy figyelmet kapott esemény jövőbeni, újbóli bekövetkezésének valószínűségét
túlbecsülik.
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4. ÉRTÉKVÁLTOZÁSOK ÉS ÉRTÉKTÉTELEZÉSEK
AZ IDEIGLENES ALKOTMÁNY ÉS AZ
ALAPTÖRVÉNY TÜKR ÉBEN

A hagyományos vagy másként „klasszikus” közgazdaságtan és
a viselkedési közgazdaságtan közötti különbözőségekről tengernyi irodalom született már, annak részletes elemzése nem tárgya
a jelen tanulmánynak. Álláspontunk szerint azonban a fenti
különbség a két gondolkodásmód emberképében is tetten érhető:
az ember „homo rationalisként” vagy „homo sapiensként” történő
felfogásában.40 Ezen két eltérő megközelítés közötti különbség
kirajzolódik az Alkotmány és az Alaptörvény fogalmazásmódjában,
legyen szó akár a Nemzeti Hitvallásról, a közösséghez, az emberi
méltósághoz, a tulajdonhoz való viszonyról, vagy éppen magáról
a szövegben foglalt emberképről. Álláspontunk szerint a fentiekre
való tekintettel kijelenthető, hogy amíg az Alkotmány emberképe
megfeleltethető a klasszikus közgazdaságtan homo rationalisának,
addig az Alaptörvény emberképe árnyaltabb, abban egyértelműen
fellelhetőek a behaviorista gondolkodásmód benyomásai.41
A fenti állítást úgy is megfogalmazhatnánk, hogy míg az 198990-ben átírt Alkotmány „preferencia-semleges” volt, addig az Alaptörvény számos területen – értékkatalógus, új államcélok, de akár
új normatív rendelkezések kapcsán is – erős értéktételezésekkel
40 A „homo sapiens” e keretek között talán túlzottan publicisztikainak tűnő, de reményeink szerint egyszerűbben érthető fordulata alatt a valóságban létező „hétköznapi” emberhez közelebb álló emberfelfogást értjük (mely leírás természetesen nem ragadhatja meg
a ténylegesen is létező hús-vér embert magát).
41 Egy szöveg által feltételezett „ember” és a szövegben foglalt „emberkép” nem azonos
fogalmak. Míg az előbbi arra utal, hogy a dokumentum milyen egyént feltételez a valóságban, addig az „emberkép” egy tételezett idea. Ennek fényében az látható, hogymíg
a korábbi Alkotmány embere és emberképe is egyaránt a „homo rationalis” volt, addig az
Alaptörvény „embere” derék, de esendő hétköznapi egyén, s az „emberkép” ezért értékvezérelt.
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él, valamint szimbolikus cezúrát is hordoz magában (szemben
a korábbi Alkotmány 26 évvel ezelőtti „átírásával”). Mint annak
történeti okait fentebb részletesen bemutattuk, az Alkotmány szövege alapvetően a rendszerváltáskori konszenzushiány miatt a neutralitásba „hajlott”, csak minimálisan téve különbséget az egyes
preferencia- vagy értéklisták között. A klasszikus közgazdaságtan
nyelvezetével azt lehetne mondani, hogy az Alkotmány egy olyan
idealizált „homo oeconomicust” feltételezett – mintegy a valóságban egyébként nem létező referencia- vagy statisztikai egyént –, aki
a racionális várakozások elve alapján (korlátozott) optimalitással
a legeszményibb vagy legjobb döntéseket hozza. A többek között
Richard H. Thaler viselkedési közgazdász által plasztikusan használt szókészletet alapul véve az Alkotmány a közösséget és az azt
alkotó egyéneket valójában egy ideális, absztrakt modellként fogta
fel, ahol az említett döntések vagy választások „alapjául szolgáló
meggyőződések mentesek minden torzítástól”.42 Tehát feltételezése
szerint a „homo rationalis” minden választása gondos mérlegelés
után születik, valamennyi információ ismeretében, az összes lehetséges kimenetel számbavételével. Ebből kifolyólag a szabályzónak
nem kell különbséget tennie az egyének preferenciái között, mivel
szabályozói beavatkozás nélkül is ideális (vagy legalábbis Paretohatékony) döntések születnek. Pontosabban szólva úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ideiglenes Alkotmány az alkotmányos térben az alapjogok és (neutrális) alkotmányos elvek „szabadpiacát”
szándékozott megteremteni, ahol az állam a racionális cselekvőket „beengedi” az alkotmányos piacra, hogy az egyes állampolgári
preferenciák – melyek között nem tett különbséget az Alkotmány,
nem „rangsorolta” azokat43 –, mint alapjogok hatékony versenye
42 Richard H. Thaler: Rendbontók. Budapest: HVG Könyvek 2016. 22. o.
43 A „rangsorolás” hiánya – ahogy azt majd a későbbiekben látni fogjuk – különösen
szembeötlő az emberkép szempontjából. Ugyanis az Alkotmány által tételezett „emberi
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bontakozhasson ki. Az alkotmányos-alapjogi „Pareto-hatékonyságnak” így stabil államélethez, a különféle értékrendek békés egymás mellett éléséhez kellett volna vezetnie, ahol pacifikálni lehet az
alapjog-kollíziókat: egyszóval, ahol racionálisan (és ideáltipikusan)
viselkednek a szereplők. Ezen egyéneknek – ezek szerint nincsenek szenvedélyeik, egyféle „hidegvérű optimalizálók”, s racionalitáson alapuló interakcióik révén kialakul a „piaci”, vagyis esetünkben inkább az „alkotmányos” egyensúly. Tekintettel arra, hogy
ezen „homo oeconomicusok” racionálisan viselkednek, s akár
az arisztotelészi mezotészi értelemben (is) optimálisan döntenek,
közöttük – illetve értékpreferenciák között – különbség sem tehető.
Ebből fakadóan az Alkotmány szövege inkább az értéksemlegesség
– tehát az eltérő értékek, preferenciák toleranciájának – irányába
mutat.44 Bár az Alkotmánybíróság számos tételt vezetett le az
Alkotmány szövegéből (lásd erről lentebb), az Alkotmány valójában csak a „legszükségesebb” értékeket és célokat rögzítette, s erősen „technikai jellegű” volt.45 Így azonban nem állt rendelkezésre
elegendő „alkotmányos” (és egyébként gazdasági) erőforrás sem,
a magas „alkotmányos tranzakciós költségek” – például az Alkotmánybíróság túlzott paternalista aktivizmusa vagy a kommunizmusból örökölt, és a ’90-es években is élénken működő intézményi

méltóság sérthetetlenségének perspektívájából a különböző történelmi narratívák egyenértékűek, közöttük semmiféle hierarchia nem állítható fel”. In: Deli Gergely: Emberi méltóság, történelmi narratívák és a jog. Iustum Aequum Salutare, 2015/1. 49. o.
44 Ahogy azt a magyar származású amerikai politikai filozófus, Molnár Tamás megfogalmazta: ez a kultúra, ez az atomjaira szétesett tömegszellem tagadja a transzcendenciát az
„egyhangúan megválasztott egyenlőségszinttel, ahol a különbségek és megkülönböztetések felszívódnak a mindig jót tenni kívánó tudatban”. Idézi: S. Király Béla: Amerikanisztika-tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Magyar Idők, 2016. október 26. 10. o.
45 Stumpf István érzékletesen mutat rá, hogy a szöveg még a közhatalom forrására vonatkozó elvi hivatkozást sem tartalmazott. Stumpf István: Az Alaptörvény és az amerikai
alkotmányosság. Új Magyar Közigazgatás, 2013/1. 4. o.
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és személyi „terhek”46 – miatt nem jöhetett-jött létre az alapjogok
hatékony újraelosztása.
Ezzel szemben az Alaptörvény egyénképe – és társadalom-felfogása – inkább közelebb áll a valóságban is létező homo sapienshez,
egyféle közösségi lényhez,47 kinek viselkedését legfeljebb a józan
ész, de semmiképpen sem a vegytiszta racionalitás jellemzi. Az eszményképhez viszonyítva ezen egyén gyarló emberi lény: viselkedését egyaránt befolyásolják az előítéletek – mint a múlt tapasztalatai alapján szabadon és közös mérlegeléssel kiformált „társadalmi
tudás”48 –, az érzelmek és az emberi dőreség is. Ezen ember döntéshozatala és viselkedésmódja tehát ellentétben áll a klasszikus
közgazdaságtan idealizált modelljével, s ezt az Alaptörvény érzékeli, illetve tükrözi is, amennyiben „tudomásul veszi” az emberről, hogy az nincs, vagy nem mindig van tisztában saját korlátaival.
Szakítva viszont a korábbi ideiglenes Alkotmány preferenciasemlegességével és -toleranciájával, a 2012-es alkotmányszöveg –
miközben közjogi szempontból megőrzi a ’90 óta meghonosodott
magyar parlamentáris demokrácia alapvető alkotmányos intézményeit, kormányformáját stb. – a „hangsúlyeltolódásnál” jóval
inkább érzékelhetően „kiemel” egyes preferenciákat, s azokat teszi
meg zsinórmértékül az alkotmányos szabályrendszerben (családról,
46 „Az új demokratikus rendszerre történő áttérés – ahogy az ténylegesen megvalósult –
kompromisszumok, politikai alkuk eredménye volt; és bár a változás új politikai elitnek is
életet adott, a régi szocialista politikai és gazdasági elit részben szintén képes volt átmenteni előnyeit”. Stumpf István: Új államépítés. In: Gombár Csaba et al. (szerk.): Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk. Századvég Kiadó Budapest, 2006. 70. o.
47 Pl. „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet (…)”. Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása.
48 Molnár Attila Károly: Hagyomány. In: Lánczi András – Molnár Attila Károly –
Orbán Krisztián – Orbán Miklós: Magyar konzervatív töprengések. Attraktor, Máriabesnyő–Gödöllő 2004. 69. o.
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nemzetről, emberi jogok korlátozhatóságáról)49. A konstitucionalista közgazdaságtan nyelvén szólva ezen értéktételezés azért is
meghatározó, mert ezen „alkotmányos döntések határozzák meg
azokat a szabályokat, amelyek között az erőforrások megszerzésére és elosztására vonatkozó döntéseket meghozzák” az egyének.50
Ehhez persze szükséges hozzáfűzni, hogy – ahogy az emberi természet, úgy – ez sem működhet tökéletesen, hiszen az alkotmányos
normák előírásának követési hajlandósága sem „szuperhatékony”,
az erőforrások megszerzése és elosztására vonatkozó döntések kapcsán a személyek beárazzák az esetleges normaszegés költségeit is.
Állításunk bizonyítására – azaz, hogy az Alkotmány racionális „homo oeconomicusára” építő preferenciasemlegesség helyébe
a viselkedési közgazdaságtan által a valósághoz közelebb állónak
vélt „homo sapiens” képe, illetve ebből fakadóan pedig határozott
„központi” preferenciatételezés lépett – végigvesszük az Alaptörvény
azon leglényegesebb szakaszait, melyek akár a deklarációk, akár az
államcélok, akár a tételezett jogok kapcsán tükrözik ezen elmozdulást. Előtte azonban kitérünk az Alkotmány megszületését övező
helyzet kritikai bemutatására. Korábban részletesen foglalkoztunk
a ’89-90-es alkotmányozás történeti hátterével, azonban álláspontunk szerint a történeti események mögött meghúzódó értékvitákról szóló értekezést célszerűbb az alapállításunk – tehát a két
eltérő közgazdaságtani emberkép – ismertetése után elhelyezni,
mivel tulajdonképpen ez is hipotézisünk bizonyítását szolgálja.

49 Az Alaptörvény a már említettek szerint az egyént már a Nemzeti Hitvallásban
a (nemzeti) közösségben helyezi el, az ember alapvető egyéni jogai mellett közösségi
jogait is elismeri, definiálja a házasság fogalmát és a család alapját, a szülőtartást stb.
50 David B. Johnson: A közösségi döntések elmélete. Osiris Kiadó, Budapest 1999. 244. o.
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4.1 Különbségek az Alkotmány és az
Alaptörvény alaptételezései között
Ahogy azt a fentiekben említettük, kiindulópontunk az, hogy míg
az Alkotmány egy racionálisan cselekvő „homo oeconomicust”
előfeltétezett, aki a társadalomban a többi egyénnel interakcióba
lépve „hozza létre” a piaci (alkotmányos) egyensúlyt, addig az
Alaptörvény gyökeresen mást vélelmez. Nevezetesen azt a homo
sapienst, akinek egyéni preferenciái (szabadsága) „csak másokkal
együttműködve bontakozhat ki”.51 Tehát jóval közösségelvűbb,
mint az alapvetően individualista emberképre építő ideiglenes
Alkotmány – azzal együtt természetesen, hogy a klasszikus közgazdaságtan és az Alkotmány által is feltételezett „képzeletbeli
lény”, az „ökon” (Econ) is tisztában lehet(ne) azzal, hogy hosszú
távon számára is kifizetődő lehet közösségben gondolkodni (tehát
ideáltipikus esetben feltételezhető lenne, hogy valóban „tudja, mi
a jó neki”), csakhogy a evilági realitás embere (Human) az előbbi,
eszményített világhoz képest igen gyakran „rendbontó”, így a (neo)
klasszikus közgazdaságtan és az azon alapuló alkotmányfelfogás
laboratóriumi modelljei igen gyakran téves előrejelzésekkel szolgálnak.52 Tehát a (pl. az alapjogok kapcsán) haszonmaximalizálásra
törekvő egyéni döntések egész egyszerűen nem konvergálnak vagy
harmonizálnak „a végén” a „nagy közös érdekbe”.
Ez, az egyén politikai közösséghez való viszonyának megítéléséből fakadó individualista-közösségelvű ellentétpár tükröződik az alkotmányos értéktartalmak kapcsán is. Míg az individualista képre építő, vagy azt előfeltételező Alkotmány nem mert,
nem tudott, vagy nem akart különbséget tenni az egyes egyének
51 „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki”.
Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása.
52 Thaler (2015) 21. o.
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preferenciái között, addig a „közösségelvűbb” Alaptörvény él ezzel
a lehetőséggel. Többek között a Nemzeti Hitvallásban, melynek
mint preambulumnak (és értékkatalógusnak) „feladata” is a közösségi identitás deklarálása vagy hangsúlyozása, s melynek tartalma
„kisugárzik” az Alaptörvény normatív szövegére is, „köszönhetően”
többek között az R) cikkben foglalt értelmezési szabályra.53
Az alkotmányok szövegét azonban nem lehet pusztán „corpusként” vizsgálni, tekintettel arra, hogy – és itt vizsgálódásunk eszközéül is bekapcsoljuk a viselkedési közgazdaságtant – azokat a valóságban emberek írják, nem pedig egy, a neoklasszikus iskola által
feltételezett „ideál”, A Jogalkotó vagy Az Alkotmányozó. Az Alkotmány és az Alaptörvény közötti értéktételezési különbséget (pontosabban az értéktételezés hiányát, illetve annak meglétét) tehát érdemes a születési körülmények környékén keresni. Nem vállalkozva
most itt a rendszerváltás folyamatának hosszú bemutatására, elegendő utalni Horkay Hörcher Ferenc „értékmentes rendszerváltással” kapcsolatos érvelésére.54 Ez a „túl korainak” minősített 198990-es alkotmányozás kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel
az átírt Alkotmány „nem jogállami körülmények között született,
tehát a még fennálló hatalom és a hatalomra csupán aspiráló pártok ellenzéki »szövetsége« közti megegyezésnek volt kiszolgáltatva,
azt eredményezte, hogy elvi szinten a »legkisebb közös többszörösre« kellett törekedni. Ebből következően értékmentes, pusztán formális hivatkozási alappá kellett válnia”. Ennek alapja Horkay Hörcher szerint az volt – s ezen megállapítás is helytállónak
tűnik –, hogy valójában egyik fél sem volt érdekelt a teljes „tabula
53 „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és
történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni”. Magyarország Alaptörvénye R) cikk (3) bekezdés.
54 Horkay Hörcher Ferenc: Az értékhiányos rendszerváltás. Fundamentum, 2003/1.
62–72. o.
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rasaban”: míg az akkor (még) hatalmon lévők minél többet szándékoztak megőrizni pozícióikból, addig a demokratikus ellenzék
(is) a társadalmi és politikai felfordulást mellőző hatalomátvételben vagy átmenetben volt érdekelt. Ennek következtében állt elő az
a „fékezett habzású” alkotmányszöveg, mely nem kínált értéktámpontokat sem a leendő politikai eliteknek, sem a jogalkalmazóknak, sem a társadalomnak. S így nem is válhatott valóra Sólyom
László „álma” az egész társadalmat átható alkotmányos értékrendről és kultúráról55 – bár hogyan is válhatott volna, mikor ugyanő
jellemezte „kifejezetten értéksemlegesként” az Alkotmányt?56
Horkay Hörcher arra is helyesen világít rá, hogy ez az „az értéktámpontok nélkül maradt” (vagyis „üres”) alkotmányosság formális alkotmányossághoz, az pedig formális jogállamisághoz vezetett.57 Minderről még plasztikusabban úgy ír már az Alaptörvény
megszületése után, hogy „a korábbi alkotmány legfőbb jellemzői
[…] egy politikai holtpont következményei voltak, ami az átmenethez szükséges, ám súlyos hiányosságokat eredményező kompromisszumok eredményeképp állt elő”.58 Ezt követően tér rá az
egész folyamat igazán súlyos következményére, utalva legfőképpen
a Sólyom vezette Alkotmánybíróság működésére, illetve annak
magyar alkotmányosságra gyakorolt lenyomatára: „A rendszerváltáshoz szükséges politikai holtpont fejeződött ki a jogbiztonsághoz
való makacs ragaszkodásban, és ezért tartották magasabbra a bírák
a jogbiztonságot és a joguralom érvényesülését más demokratikus
értékeknél, és ezért volt fontosabb számukra az értéksemlegesség,
55 11/1992. (III. 5.) AB határozat .
56 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest 2001. 692. o.
57 Horkay Hörcher (2003) 62. o.
58 Horkay Hörcher Ferenc: A Nemzeti hitvallásról. In: Jakab András – Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Budapest, MTA TK Politikatudományi Intézet – Új Mandátum Kiadó, 2012. 288. o.
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mint a szubsztanciális igazságosság követelménye”.59 E megállapítás kapcsolódik a fentiekben már említett (meg-nem-valósult)
„alapjogi Pareto-hatékonysághoz”: az AB egyszerűen az aktuális
tranzakciók lebonyolításának biztonságát előbbrevalónak tartotta az eredeti kiindulási elosztás rendezéséhez képest, és úgy
vélte, hogy egyedül ez képes biztosítani az igazságos „alkotmányos” újraelosztást, kialakítva ezzel egyféle „politikai-alkotmányos
Coase-tételt”. Tehát a mindenek – akár a tartalmi igazság – feletti
mérceként meghatározott jogbiztonság garantálja az alacsony tranzakciós költségeket (nem garantálta), s ez azt eredményezi, hogy
mindenkihez eljut az a jószág (vagyoni, erkölcsi vagy jogi), melyet
személy szerint a legtöbbre tart (nem jutott el).
A fentieket összevetve a következő megállapítást tehetjük: az
egyes politikai oldalak között „véletlenszerű érdekazonosság” alakult ki (vagy „piaci” hibáik, tévedéseik kiegyensúlyozták egymást),
mely bár lehetővé tette a békés átmenetet, de egyben meg is gátolta
a mélyreható alkotmányos értékforradalmat. Ennek örvén joggal hangzott el az Alaptörvény elfogadásának országgyűlési vitája
során, hogy az 1949-es Alkotmány „keletkezéskori legitimációhiánya után 1989-ben a felhatalmazás-nélküliség ismételten nyilvánvaló, mivel a kerekasztal-tárgyalás a szabad választás előfeltétele
és nem pedig következménye volt”. Tény ugyanis, hogy az Ellenzéki Kerekasztal meghatározó alakjai egész egyszerűen fontosabbnak értékelték az átmenet jogállami garanciáinak a történelmi
helyzet kínálta – legális de illegitim – megteremtését, mintsem
az egyébként is ideiglenes alkotmány ideiglenes hatályban tartásával a demokratikus átmenetet kockáztatni a várt, de bizonytalan, a néptől kapott legitimáció birtokában történő alkotmányozás reményéért. Ezen korabeli meggyőződés „konzerválódása” két
59 Horkay Hörcher (2012) 288. o.
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tényezőből táplálkozott: egyrészt 1989-ben a politikai környezet
bizonytalan volt, nem lehetett tudni, mit hozhatnak a demokratikus választások. Sőt, akkoriban a reformkommunisták esetleges
győzelme egyáltalán nem volt kizárható (ez volt az a bizonyos „salient feature” az ellenzék részéről). A ’89-ben módosított alkotmánynak a számos területre kiterjedő kétharmados szabálya pedig már
előre garantálta, hogy az elkövetkező, demokratikus választások
győztese csak az ellenzékkel kötött kompromisszumok útján kormányozhasson. Ez így több évtizedes távlatból persze minősíthető
az Ellenzéki Kerekasztal alaptalannak bizonyult aggodalmának,
azonban a rendszerváltó ellenzék soraiban sokan voltak, akik jól
ismerték a magyar történelem meg nem kötött kompromisszumok
miatt elszenvedett vereségeit. Másrészt akkor már egyértelműen
látszott, hogy a demokratizálódási folyamat elsődleges oka nem az,
hogy az állampárt évtizedeken át a kommunizmust szolgáló vezetői hirtelen megkedvelték volna a demokráciát. A gazdasági káosz
fenyegetése, a megszűnt moszkvai viszonyítási pont nyilvánvalóan
„a Nyugat” felé fordította, a „régi demokráciák” segítségére utalta
a magyar államot. Az új helyzetben valamennyi politikai erő joggal
gondolhatta azt, hogy kormányra kerülése esetén csak könnyebbséget jelent, ha az égetően szükséges gazdasági problémák mellé
nem társulnak hasonlóan azonnali megoldást igénylő közjogi feladatok. Az a körülmény tehát, hogy az alkotmányrevízió még az
utolsó kommunista Országgyűlés időszakában megtörtént, az első
szabad választásokat követően paradox helyzetet teremtett: egyszerre eredményezte az alaptörvény legitimációjának és az alkotmányozási kényszernek a hiányát.60
60 Gergely Gulyás: Creation of the New Hungarian Constitution. Central European Political Science Review, 2011/1. 81–92. o. Ezen gondolatok további forrásául, illetve a ’89es alkotmányozás ilyen irányú megközelítésére lásd Ablonczy Bálint: Az alkotmány
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A fentiekben vázolt „égető” konszenzuskeresés terméke lett
a formálisan alapjaiban átírt, de értékmentes Alkotmány (és az
alkotmányozáshoz szükséges politikai konszenzus a rendszerváltást követő parlamentek alatt sem jött-jöhetett létre).61 Tekintettel ennek a Thomas Mann-i múlt kútjához hasonlítható „mélységes mély” ürességére, azt legfeljebb egy szűk alkotmányjogászi
szféra élhette meg, illetve át – a politikum, illetve a társadalom széles rétegei semmiképpen sem. Többek között azért sem, mert az
Alkotmány – majd később az Alkotmánybíróság – által is tételezett,
értéksemlegességet preferáló racionális és hasznos érvényesítésére
használó „homo oeconomicus” nem létezett-létezik, így azonosulni
sem tudott az akkori „alkotmányos identitással”. Ugyanis – ahogy
azt a fentiekben jeleztük – „az 1989. évi alkotmányreform során
az akkori politikai elit között nem volt egyetértés abban, hogy mit
kezdjenek a történeti múlttal, milyen értékeket jelenítsenek meg
az alkotmányban. 1989-ben a pártok közötti kompromisszumok
határozták meg az alkotmánymódosítás tartalmi kereteit, a cél egy
ideológiamentes, a jogállamiság szerint működő államszervezet
kiépítése és egy értéksemleges alapjogi katalógus elfogadása volt”.62
A politikai konszenzus hiánya és az alkotmányos neutralitás
következtében keletkezett vákuumot a kezdetektől fogva az Alkotmánybíróság igyekezett „alkotmány-mérnökösködésével” kitölteni,
nyomában. Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel. Elektromédia Kft., Budapest, 2011. 21–22. o.
61 Ezt erősíti meg Körösényi András is, aki szerint az 1989–90-es alkotmányozás „sajátossága, hogy az új alkotmány tartalmát illetően nem volt körülötte politikai konszenzus (a résztvevők ideiglenes kompromisszumnak tekintették)”, sőt, hozzáfűzi azt is, hogy
mindez „évekkel később az 1995-1996-ban elindult alkotmányozási folyamat kudarcában
is manifesztálódott”. Körösényi András: Alkotmányozás és Alaptörvény. In: Körösényi
András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 89. o.
62 Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. HVG-ORAC, Budapest 2014. 54–55. o.
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a feltételezhető jó szándék ellenére azonban még nagyobb gondokat okozva: kellő felhatalmazás nélküli társalkotmányozóként fellépve.63 Az Alkotmánybíróság ugyanis – mivel az Alkotmány nem
rendelkezett értékkatalógussal vagy -mércével –, maga kezdte el
azt kialakítani, mindenek előtti és mindent felülíró szempontként
téve meg (természetesen az értéksemlegesség nevében) a jogállamiság-jogbiztonság-legalitás triászát – akár az igazságosság követelményével szemben is. Éppen egy jelenlegi alkotmánybíró észrevételezte ennek kapcsán, hogy ha a jogállamiság fogalmát nem az
alkotmányozó által jogként deklaráltak adják, hanem azokat egy
„külső” szervezet (pl. egy alkotmánybíróság) „tudja be” a fogalomba, akkor „a betudás eredménye önkényes lesz”, s így valójában
„a jogállamiság saját maga mércéjévé válik”.64 Egyféle „summum
ius, summa iniura”: nem csak a betű szerinti jog, hanem a totális semlegesség misztifikálása is jogtalansághoz (igazságtalansághoz) vezet.65
Lényegében ennek foglalatai az Alkotmánybíróság híres-hírhedt határozatai a ’90-es évek elejéről, melyekben – vallva, hogy

63 „Folyamatos alkotmányértelmezései révén az Alkotmánybíróság az alkotmányozás
önálló szereplőjévé lépett elő”. Kukorelli István – Takács Péter: A magyar alkotmány
története. Az alkotmányos rendszerváltás jellemzői. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 70. o.
64 Varga Zs. András: Eszményből bálvány? A joguralom dogmatikája. Századvég Kiadó,
Budapest, 2015. 15., 128. o. Horkay mindezt „radikális legalizmusnak” nevezi, a szociológus-politológus Arató András pedig a jelenséget ekképp írta le: „Sólyom (…) állandóan
lebecsülte a politikai szereplők alkotmányozását. Azt gondolta, hogy az alkotmány az AB
ügye”. In: Arató András: „Én az alkotmányosság dimenziójában beszélek ellenforradalomról”. Halmai Gábor beszélgetése Arató Andrással. Fundamentum, 2011/1. 35. o.
65 Nem parttalanul, de ezért lehet előnyös, ha egy alkotmányszöveg „tisztában van” saját
értékeivel. Erre hívja fel a figyelmet egy másik korábbi alkotmánybíró: „Mellőzhetetlen,
hogy az alkotmány minél korszerűbb és gazdagabb tartalommal, minél világosabban
határozza meg az alkotmányi értékek jelzett csoportjainak összetevőit”. In: Ádám Antal:
Az alkotmányi értékek értelmezéséről. Jura 2010/2. 122. o.
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a testület a „jogállami forradalom letéteményese”66 – a formális
legalitás szupremáciáját tételezve konzekvensen az anyagi igazságosság elé helyezték a – szintén az Alkotmánybíróság által tartalommal megtöltött – jogbiztonság követelményét.67 Így tett például a sokat és sokszor idézett, a törvényességi óvás jogintézményét
alkotmányellenessé nyilvánító határozatában, mikor kimondta:
„>>Az anyagi igazság érvényesülésére<< […] nem biztosít (nem
biztosíthat ) alanyi jogot az Alkotmány”68, de sokkal explicitebb
módon fogalmazta ezt meg a Zétényi-Takács törvényt megsemmisítő döntésében is, nyíltan vallva, hogy „jogállamot nem lehet
a jogállam ellenében megvalósítani. A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a tárgyi és formális elvekre támaszkodó
jogbiztonság előbbrevaló”. „Különösen látványos” – írja ennek
kapcsán szintén Varga Zs. – „ahogy az Alkotmánybíróság a jogállamiságból kiemelte a jogbiztonságot, majd azt változatos jelzőkkel ellátva a legkülönfélébb alkotmányos követelmények forrásává
emelte. A jogbiztonság volt tehát a kulcs, amely minden jogdogmatikai zárat nyitott: az Alkotmánybíróság szinte bármit levezethetett
belőle”.69 Mindezek folytán és megfelelő zsinórmérték (pl. valódi
preambulum) híján az „értékmentes” Alkotmány alapján folytatott
alkotmánybíráskodás a nem definiált elvek, tételek és célok – pl.
a jogállamiság vagy jogbiztonság – „alapjogiasítása” révén a korlátlan (bírói) aktivizmusba csapott át. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az Alkotmánybíróság „szabad kártyát” kapott önmagától, mel�lyel úgy alakíthatta az általa fontosnak vélt vagy kiemelt fogalmakat, vagy azokból levezetett tartalmakat (ahogy a jogbiztonságból
66 11/1992. (III. 5.) AB határozat.
67 „A legalitás elve azt a követelményt támasztja a jogállammal szemben, hogy a jogrendszer önmagára vonatkozó szabályai feltétlenül érvényesüljenek”. 11/1992. (III. 5.) AB
határozat.
68 9/1992. (I. 30.) AB határozat.
69 Varga Zs. (2015) 108.
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kibontotta a normavilágosság követelményét), „ahogy az adott kérdés, sőt, az arra adni kívánt válasz megkövetelte, és ezáltal a törvényhozás és a végrehajtó hatalom korlátlan urává vált” 70 – így
alakulhatott ki egyfajta „alkotmánybírói szupremácia”. 71 Ez a fajta
társalkotmányozás jó példa azon folyamatokra, melyeket a „politika eljogiasításaként”, a döntéshozatal „kiszervezéséként” vagy
a „jurisztokráciának” mint speciális kormányformának a térnyeréseként szoktak leírni.72 Egyben jól mutatja azt is, hogy az ilyen, jogpozitivista alapon álló alapjogi (alkotmány)bíráskodás szinte korlátok nélkül képes az államhatalom szuverenitással bíró aktorainak
korlátozására.73
Ahogy láttuk, a fenti eseménysorozatnak, mint kitörő vulkánnak a magmája a neoklasszikus közgazdaságtani gondolat által
vallott, optimális döntéseket hozó racionális emberkép, illetve az
arra épülő preferencia- vagy értéksemleges szabályozási modell.
Ez – átvitt értelemben – azt vallja az „alkotmányosság piacán” is,
hogy az okosan haszonmaximalizáló alanyok viselkedése kiszámítható – pontosabban az a megfelelő, ha viselkedésük, értéktételezéseik- és választásaik között nem teszünk különbséget, mert
a neutrális keretek között egymással kapcsolatba lépve úgyis kialakítják az „alkotmányos egyensúlyt”. És ez valójában – mint ahogy
számos más lényegi kérdés is – egy politikai filozófiai vitára világít
rá: ezen gondolkodásmód ugyanis rokonítható a liberális egalitarizanizmus egyik fő apostolának, John Rawls-nak a gondolataival.
A már idézett Horkay Hörcher rámutat, hogy Rawls semlegességi
70 Varga Zs. (2015) 131.
71 Lásd erről Pócza Kálmán: Az Alkotmánybíróság. In: Körösényi András (szerk.):
A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Osiris, Budapest, 2015. 163–165. o.
72 Pokol Béla: A jurisztokratikus kormányforma és szerkezeti kérdései. Pázmány Law
Working Papers 2016/8.
73 Sári János: Az új magyar Alaptörvény – egy újfajta alkotmányosság lehetősége.
Magyar Közigazgatás, 2011/1. 17.
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elve arra (is) vonatkozott: egy liberális állam nem támogathat
semmilyen konkrét értéktételezést, így „a jóra vonatkozó konkrét elképzeléseket sem”. Azonban ez a „semlegességi követelmény”
önmagába fordul és teljesíthetetlen: hiszen az így tételezett követelmény is megszegi az önmagával szemben (is) támasztott semlegességi feltételt. „Ez a követelmény [ugyanis] már maga is a liberális
politikai krédó részét képezi, s így eleve nem lehet maga sem semleges, még ha e semlegességről, mint az egyik legfontosabb alapelvről beszél is […] ezért be kell látnunk: a semlegességi elv egy
ténylegesen demokratikus alkotmány esetében nem tartható”.74
Mindez úgy is lefordítható: a liberális-neoklasszikus (totális) jogállam azzal az egyébként értékelhető szándékkal, hogy mindenáron
meggátolja a „monolitikus értékfelfogások […] megvalósulására
szervezetten törekvő ideológiák” térnyerését, „a pluralitást biztosító értékrendszer kizárólagosságát hangsúlyozza”.75 Az Alkotmány pedig annyira meg akarta testesíteni a politikai elitek értékpluralitását, hogy széles társadalmi elfogadottságát – mely alatt
érthető egy alkotmányszöveg, mint (nemzeti) viszonyulási pont –
tekintve végül nem „aurea mediocritas-ként” funkcionált, hanem
írott malaszt maradt. Kétségtelen ugyanis, hogy ha egyenes arányosság van az alkotmányos értékek társadalmi rangsorolásának
súlya és a rangsorolással egyetértők össztársadalmon belüli nagyságrendje, szerepe között, akkor ez fordítva is igaz.76
Plasztikusan mondható erre, hogy – szemben például az amerikai „alkotmánypatriotizmussal” vagy a német „alkotmányos
74 Horkay Hörcher (2012) 295. o.
75 Ádám (2010) 115. Ezzel szemben még az ismert liberális filozófus, Jürgen Habermas
is elismeri, hogy a szekularizált-értéksemleges világnézet pusztán egy a lehetséges vagy
létező sok közül, így nem vindikálhat magának kizárólagosságot, hogy egyféle általános mérceként funkcionáljon. Ld. Jürgen Habermas: Die Dialektik der Säkularisierung.
Blätter für deutsche und internationale Politik, 2008/4. 33–46.
76 Ádám (2010) 123. o.
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identitással” – a magyar társadalom tiszteletben tartotta, de valójában nem tisztelte az Alkotmányt, azaz nem tudott azonosulni
vele – mert hogy valójában nem volt mivel. Mivel a ’89-es és ’90-es
alkotmánymódosításokhoz vezető alkuk egy szűk réteg tárgyalásainak, illetve konszenzus-hálójának részei voltak, ezért egy teljesen új alkotmány elfogadásának „katartikus pillanata” elmaradt, az
alkotmányozás nem vált közösségi élménnyé, az alkotmányszöveg
nem vált egy megszentelt, megőrzésre és védelemre érdemes dokumentummá.77 Ezt Tölgyessy Péter, aki maga is részt vett a NEKAtárgyalásokon, ekképp fogalmazta meg: „a jogaikban magukat
sértve érző emberek szívesen hivatkoznak az Alkotmányra, azonban a helyreállított parlamentarizmus alaptörvénye húsz esztendő alatt sem emelkedett a közvéleményben általánosan elfogadott alkotmányos patriotizmus alapjává”, mert valóban, „a kevesek
kiegyezéseként megalkotott Alkotmányt bajosan lehet szeretni […]
Egyik nagy politikai blokk sem érzi magáénak igazán […]”.78 Amiben Tölgyessy tévedett – ezt persze utólag könnyű kijelenteni –, az
utóbbi mondat lezárása: nevezetesen, hogy az Alkotmányon egyedül egyik politikai oldal sem tud változtatni.
Annak, hogy a korábbi Alkotmány az annak ideiglenes jellegét
deklaráló 1989-es módosítástól kezdődően még 23 évig volt hatályban – annak ellenére, hogy jóformán valamennyi kormányzat tervezett „új alkotmányozást” –, több oka volt, e helyütt csak két lényeges
szempontot szükséges kiemelni – tekintettel arra, hogy a „születés
körülményeire” fentebb már kitértünk. Egyrészről a rendszerváltást követően sem jött létre az a „konszenzusos demokrácia”, mely
az optimálisan és racionálisan viselkedő embert (és politikust) feltételező neoklasszikus iskola ideája – lényegében azért, mert egyik
77 Körösényi (2015) 89. o.
78 Jakab (2009).
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politikai oldal sem fogadta el a másikat legitimek. Ez ügyben most
igazságot nem téve érdemes kiemelni a másik, „objektívebb” okot
is: a fentebbiekben már említett (egyébként az emberi természethez tartozó) irracionális félelmek következtében a vegyes (arányos
és többségi elemeket is tartalmazó) választási rendszert úgy alakították ki, hogy abban egyetlen politikai erő se szerezhessen egyedül
kétharmados (tehát alkotmányozó) többséget, ezáltal garantálva
az alkotmányozó döntésekhez az állandó konszenzuskényszert.79
Vélve, hogy ekképpen az ellentétes oldalon állók majd megtalálják
a közös értékminimumot. Ez azonban tipikus példája a neoklas�szikus közgazdaságtani emberképnek: esetünkben ugyanis a torzításoktól mentes, optimális döntéseket hozó társadalmi aktoroknak
(a politikusnak) a behatárolt lehetőségek közül a racionális várakozások alapján legjobbat kellett volna választaniuk, a kompromis�szumkényszer „láthatatlan kezének” segítségével így hozva létre
a politikai vagy alkotmányos piacon az egyensúlyt (azaz a konszenzust például egy új alkotmány létrehozásához). A piacon ezzel
szemben az irracionális, azonban az emberi természet lényegéhez
tartozó, azaz „szubjektív szempontból” valós félelemtől fűtött döntéshozók aktusai azonban – a neoklasszikus iskola szókészletével
élve – piaci kudarcokat okoztak: hiába voltak az egyes oldalak elvileg megegyezésre determinálva a szabályozási keretrendszer miatt,
az csak nagyon ritkán és csak ideiglenesen, általános jelleggel pedig
sosem jött létre. Behaviorista szempontból azonban ez nem „piaci
kudarc”, hanem bizonyíték a neoklasszikus irányzat hibás (naivan egy ideális) emberképet feltételező mivoltára. A „magyar valóság” ugyanis bizonyította, hogy a homo politicus másképp fest
79 Itt tehát a „salient feuture” jellege kettős volt: egyrészről irracionálisan felülbecsülték
a közelmúlt tapasztalatai alapján az egypárti túlhatalom veszélyét, másrészről a közeljövőbe vetett irracionális bizakodás miatt a konszenzuskényszer nyújtotta előnyöket.
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„steril, laboratóriumi”, a jogszabály által előfeltételezett körülmények között és másképpen, akár irracionálisan is, a valóságban.

4.2 Változások: a 2010-11-es alkotmányozás
Ennek részletesebb kifejtésére jelen keretek között nincs mód,
azonban annyit érdemes rögzíteni, hogy még a fentiekben említett,
korábbi választási rendszer kereti között a Fidesz-KDNP pártszövetsége kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a 2010-es
országgyűlési választásokon. Az „alkotmányozás-képtelenség”
szempontjából – Körösényi András vagy Stumpf István szavaival
élve – ekkor ért véget a „patthelyzet”.80 A mi szempontunkból
viszont – és az előzőekben leírtak kapcsán – az a kiemelendő, hogy
a választópolgárok úgy az első forduló előtt, mint a két forduló között
tudatában voltak annak, hogy amennyiben a választást az említett
pártszövetség nyeri, akkor az azt alkotmányozó felhatalmazásként
fogja értékelni.81 Ennek ellenére a Fidesz-KDNP már a 2010. április
80 Körösényi és Stumpf is „patthelyzetnek” minősíti, hogy a politikai oldalak közötti áthidalhatatlan szakadék miatt átfogó és érdemi alkotmánymódosításra vagy alkotmányozásra nem volt lehetőség. Sőt, Stumpf a 2010-11-es alkotmányozás kapcsán még azt is
megjegyzi: „ebben a kontextusban egy új alkotmány elfogadása politikailag nem csak
ésszerű, hanem elkerülhetetlen lépésnek látszott”. Lásd Stumpf (2013) 3. és Körösényi
(2015) 89. o.
81 Orbán a kétharmadról: nem mondom, hogy csodák nincsenek. Hvg.hu, 2009.
November 8.
Elérhető: http://hvg.hu/itthon/20091108_orban_viktor_kecskemet
Orbán Viktor az alkotmányról. Mno.hu, 2009. november 21.
Elérhető: http://mno.hu/migr_1834/orban_viktor_az_alkotmanyrol-274744
„Új alkotmány kell, mely tartalmazza a magyarságot, a nemzetet összetartó kitételeket –
Orbán Viktor 2009 .november 10. napján elhangzott nyilatkozata”. Idézi: Csink Lóránt:
Elemzés az alkotmányozás egyes súlyponti kérdéseiről.
Elérhető: http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/alkotmanyozas/alkotmany_vitairat_hu.pdf
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11-ei első fordulóban abszolút többséget szerzett 64%-os részvétel
mellett (119 egyéni mandátum, 53%-os listás eredmény), a kérdés
csak az volt, hogy a második fordulóban „összejöhet-e” a kétharmad. Az MSZP két forduló közötti kampánya így arra az üzenetre
fókuszált, hogy „akadályozzuk meg Orbán Viktor túlhatalmát!”,
ezzel egyértelműen felhívva arra a figyelmet, hogy tudomásul
veszik a Fidesz-KDNP már adott abszolút parlamenti többségét és
közelgő kormányalakítását, azonban arra kérve a szavazókat, hogy
a második fordulóban a még „nyitott” egyéni választókerületekben
úgy szavazzanak, hogy meggátolják a kétharmados (alkotmányozó)
többség kialakulását.82 A választók azonban megint „váratlanul”,
legalábbis a választási rendszer alapteóriájának fényében „irracio
nálisan” viselkedtek, az eredmények ismertek: a „nyitva maradt”
57 egyéni körzet közül 54-et megnyerve egyetlen politikai erő tett
szert alkotmányozó többségre az Országgyűlésben. Kényszer tehát
nem, lehetőség azonban annál inkább volt az alkotmányozásra.83
Az új alkotmányozó többség ezt követően hozta létre 2010 júniusában az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő eseti bizottságát,
mely kidolgozta majd előterjesztette „az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló” országgyűlési határozattervezetet,
majd azt 2011. március 7-én el is fogadták.84 Nem állítható, hogy
82 A népfelségtől a parkolásig – mihez nyúlhat hozzá a Fidesz, ha kétharmados többséget
szerez? Origo.hu, 2010. április 14.
Elérhető: http://www.origo.hu/itthon/valasztas2010/kampanynaplo/20100413-mit-teheta-fidesz-a-ketharmados-tobbseg-birtokaban.html (Utolsó frissítés: 2016. november 10.)
Még beszédesebb, hogy az Eötvös Károly Intézet még az 2010-es első fordulót megelőzően, 2010. március 23-án „teadélutánt” szervezett „Kétharmad és alkotmányozás” címmel. Lásd Alkotmányjogi teadélután. Budapesti Könyvszemle, 2010/2. 133–145. o.
83 Sőt, még az is állítható, hogy „az Alaptörvény elfogadásának elsősorban politikai és
csak másodlagosan voltak jogi indokai”. In: Trócsányi –Schanda (2014) 55. o.
Ezzel egybecseng azon politikaelméleti (és nem közjogi) megállapítás, mely szerint „az
alkotmányozás rendkívüli pillanatában a politika a jog fölébe kerekedik”. Körösényi
(2015) 85. o.
84 9/2011. (III. 9.) OGY határozat az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről.
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ezen– egyébként valóban rövid – dokumentum teljes egyezést
mutatna a később elfogadott Alaptörvénnyel, azonban már ebben
megjelenik számos olyan „értéktartalmú” elem – pl. a történeti
múltra, keresztény gyökerekre és a Szent Koronára történő utalás; a nemzetnek vagy a házasságnak mint férfi és nő közösségének
kiemelése; a jogok és kötelezettségek, felelősség együttes és összefüggő kitétele; az alapjog-korlátozási teszt kodifikálása; a magzati
élet védelme stb. –, melyek utóbb hangsúlyosan visszaköszönnek
az új alkotmányban is. Az Országgyűlés végül több mint 9 hónapos előkészítő folyamatot követően, 2011. április 11-én fogadta el
Magyarország Alaptörvényét, mely 2012. január 1-je óta szolgál
a magyar jogrendszer alapjául és forrásául. Bár nem jogi, hanem
politikai tény, azonban a legitimáció – melynek Jakab András is két
elemét, a születés körülményeit és a használatot emeli ki85 – szempontjából nem elhanyagolható, hogy a választópolgárok 2014-ben,
már az elfogadott, érvényes és hatályos Alaptörvény „tudatában és
birtokában” szavaztak újra kétharmados döntést annak a politikai
erőnek, mely keresztülvitte az alkotmányozást.86
85 Jakab András: Mire jó egy alkotmány? Avagy az újonnan elkészülő alkotmány legitimitásának kérdése. Kommentár, 2010/6. 10–23. o.
86 Abban egyet lehet érteni Körösényivel, hogy az alkotmányozás kapcsán „az állampolgárok implicit beleegyezésének tekinthetjük a 2014-es választási eredményt, amely erősítette az Alaptörvény legitimitását”, azzal az értelmiségi attitűddel azonban már sokkal kevésbé, mely e tényezőt – arra hivatkozva, hogy „az állampolgárok nagy többsége
kevéssé érzékeny az alkotmányjogi kérdések iránt” – kicsinyíteni igyekszik, s arra helyezi
a hangsúlyt, hogy „politikailag fontosabb, hogy a politikai elit és a pártok szintjén ezt
a beleegyezést nem sikerült megszerezni”. Mint az látható volt a fentiekben kifejtettek
szerint, a ’89-90-es folyamat során újraírt Alkotmány pontosan azért nem tudott „népszerűvé” válni, mert az bár tükrözte a rendszerváltó elitek perckompromisszumát, nem
bírt semmiféle „népi” legitimációval. Sőt, a posztkommunista MSZP 1994-es választási
győzelme a rendszerváltó jobbközép erőkkel szemben még éppen, hogy az (újra)alkotmányozás legitimációját gyengítette. Ebben a megközelítésben egyáltalán nincs igaza
abban Körösényinek, hogy „az Alaptörvény legitimitása gyengébb, mint az egykor 19891990-ben megreformált Alkotmány legitimitása volt”.
Lásd Körösényi (2015) 97. o.
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4.3 Az alkotmányos értékekről általában
Egy alkotmány azonban nem pusztán az adott állam széles és
kiterjedt jogi struktúrájának a váza, hanem értékrendszer is. Ezen,
alkotmányban kodifikált értékek pedig olyan „alaptörvényi szintű
és erejű normatív jogi objektivációk”, melyeket – nyilvánvaló
módon – az arra feljogosított (tehát adott esetben demokratikus
választásokon felhatalmazást szerzett) alkotmányozó kodifikál, s
azok tiszteletének kötelességét is az alkotmányozó határozza meg.
Mivel egy alkotmány a jogrendszer alapja, így az abban foglalt értékek legnagyobb normatív erővel felruházott gyűjteménye, mondható az is, hogy az így invokált értékek a jogi normatív értékek élén
helyezkednek el.87
Ezen alkotmányosan tételezett értékek pedig értelemszerűen
megjelennek egy-egy alkotmányszöveg által tételezett emberképben, illetve az egyén közösséghez való viszonyának leírásában.88
Ezen emberképet és viszonyrendszert pedig illethetjük akár az
„alkotmányos identitás” vagy „alkotmányos önazonosság” jelzőkkel is – főleg, ha a viszonyrendszert annak történetiségében is értelmezzük.89 Ez pedig nem mellékes szempont, ha figyelembe vesszük,
hogy az alkotmányos értékek és az azon alapuló identitás milyen
fontosságra tesz vagy tehet szert az olyan kurrens vitákban, melyek
a szuverenitásról vagy a kisebbség-többség relációjáról, a „többség
jogáról” szólnak.90 Ez utóbbi pedig szoros összefüggésben van az
87 Ádám (2010) 115. o.
88 Emberkép és alkotmány (dogmatikai) viszonyához – kritikával – lásd Herbert Küpper:
Paternalista kollektivizmus és liberális individualizmus között – az új magyar Alaptörvényben rögzített emberkép normatív alapjai.Közjogi Szemle, 2012/3. 8–11. o.
89 Az alkotmányos identitásról lásd: Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái –
alkotmányos identitás és európai integráció. Budapest, HVG-ORAC, 2014. 70–80. o.
90 Lásd nem utolsósorban a 2016. október 2-ai népszavazás kapcsán kialakult közjogi vitát
(így az NVB 14/2016. számú határozatát, a Kúria azt helybenhagyó Knk.IV.37.222/2016/9.
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alapjogkorlátozás gyakorlati módjával és mércéjével, hiszen éppen
az alapjogok társadalmi-közösségi kötöttsége miatt szükségszerű
azok bizonyos fokú korlátozása, sőt, ezen alkotmányos értékek
követelményeket támaszthatnak akár a szabadságjogok terjedelmével, általánosabban fogalmazva a demokráciával szemben is –
pontosan azért, hogy az ne degradálódjon (a fentiekben már vázolt)
értéksemleges, formális kategóriává.91
Egyet lehet érteni persze azzal, hogy az alkotmányosan kodifikált értékek katalógusa nem csak az a priori, az alkotmányozás előtt tételezett értékeket ölelheti fel, hanem tükrözi az alkotmányozó (többség) által vallott értékeket is. 92 Az is tény, hogy
a posztmodern „Nyugaton” a globalizáció ellenére – vagy éppen
annak következményeként – erős megosztottság alakult a politikai erők között a tekintetben, hogy elfogadják-e a(z érték)semlegességre, általános toleranciára és értékrelativizmusra építő modellt,
vagy sem – s tagadhatatlan, hogy a magyar Alaptörvény az értékvédő „megoldást” választotta. Ennek kapcsán érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy egyesek – habár negatív előjellel, de mégis
– plasztikusan fogalmazzák meg az említett konfliktust, elismerve, hogy az elmúlt években-évtizedekben felerősödött a liberális, illetve illiberális demokácia-felfogások közötti szembenállás.93
számú végzését, illetve az ezen végzés ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elutasító
3150/2016. (VII. 22.) AB végzést). A „többség jogáról” lásd a német a német Verfassungsblog által indított vitát. Elérhető: <http://verfassungsblog.de/category/debates/culturalmajority-rights-debates/> (Utolsó frissítés: 2016. október 26.)
91 Lásd Magyarország Alaptörvényének I. cikk3) bekezdését, mely kodifikálta az alapjog-korlátozási tesztet, rögzítve, hogy alapvető jog „valamely alkotmányos érték védelme
érdekében” is korlátozható.
92 „Ez a megállapítás azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy e normacsoportok mindenkori
kidolgozói, illetve elfogadói az általuk választott és képviselt értékek elismerésére, létesítésére, szolgálatára, vagy védelmére alkotják meg rendelkezéseiket”. Ádám (2010) 116. o.
93 Sőt, van olyan nézet is, mely szerint „nyugati világban”a populizmus pusztán egy
illiberális, de demokratikus válasz az elmúlt évtizedek liberális alapokon álló, de
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A már idézett Ádám Antal például megkülönbözteti egymástól
a konszenzuskereső demokráciákat – mely jelen írás fogalmai szerint jelenti az alapjogok és (neutrális) alkotmányos elvek „szabadpiacán” Pareto-hatékonysággal létrehozott, különféle értékrendek
békés egymás mellett élését –, valamint a „militáns posztdemokrata” irányzatokat: „látványosan terjed a posztmodernitás kritikája, illetve különös változata. Ez a nézet terméketlennek minősíti
a tanácskozó-megállapodásos demokráciát, a deszekularizáció és a
reszakralizáció jegyében támadja az állam világnézeti semlegességét, ehelyett harcos politikai vallásosságot hirdet, és bizonyos idealizált nemzeti hagyományok felélesztésére törekszik”.94
Az alkotmányos értéktételezések mögött álló viták természetesen nem új keletűek, „a legtöbb értékvédő jogi megoldás mögött
évszázados értékvita áll”.95 Mindazonáltal annyi rögzíthető, hogy
a ’68-as eszmék” (legfőképpen az abszolút egyenlőség, az elnyomottnak tételezett kisebbségek sürgető felszabadítása és mindezek
összes vetülete) elterjedésének és a közgondolkodásban, de jogalkotásban is meghatározóvá válásának következtében rendkívül
markánssá vált a határvonal a kétfajta alkotmányos-, vagy államfelfogás között, illetve erre reakcióként létrejött egyféle kulturális
ellenforradalom.96 Ezen elhatárolás – ahogy említettük – leginkább
az emberképben, azon belül is az egyén közösséghez való viszonyában érhető tetten, és ahogyan arra Sári János is utal, mögötte
antidemokratikus hatalomgyakorlási technikáira. Cas Mudde: Europe’s Populist Surge a Long Time in the Making. Foreign Affairs, 2016/6.
94 Ádám (2010) 117. o.
95 Kukorelli István: Keresztény értékek az alkotmányban. Van-e keresztény állam? In:
Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. Méry
Ratio Kiadó, Debrecen 2014. 174. o.
96 A politikai korrektség és emberi jogi fundamentalizmus hatásairól lásd: Kovács István
– Szánthó Miklós: A normalitás lázadása - Meddig tart a PC karrierje? Magyar Idők
Lugas, 2015. szeptember 19. Elérhető: <http://magyaridok.hu/lugas/a-normalitas-lazadasa-avagy-meddig-tart-a-pc-karrierje-18656/> (Utolsó frissítés: 2016. október 31.)
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a szekuláris liberális demokráciák önfenntartásának paradoxona,
Böckenförde-dilemma húzódik meg, azaz, hogy „vajon képesek-e
az államilag egyesült népek élni, ha pusztán az egyének szabadságát biztosítják, de nincs köztük olyan egyesítő kötelék, mely előfeltétele lenne ennek a szabadságnak?”97 A német jogfilozófus és
alkotmánybíró ugyanis lényegében azt mondta ki, hogy a szekularizált, szabadelvű állam olyan normatív, a jog előtti előfeltevésekre épül, amelyeket ő maga nem tud garantálni.98 Azonban Sári
ennek kapcsán szempontunkból lényeges módon azt emeli ki, hogy
bár a fenti kérdésfeltevés eredetileg az írott jog alapját képező, azaz
„jog előtti” etikai, morális vagy vallási alapokra utal, „van benne
egy olyan értelmezés is, amely szerint a személy közösségi létezése,
nálunk a nemzeté, illetve az ebből eredő alkotmányos követelmények ugyanolyan értékűek és ugyanúgy védendők, mint a személyiség autonómiája s az ebből eredő jogok és kötelességek”.99 Ezen
az alapon tehát a liberális, individualista alkotmányos rendszerek a jogot mint a személy kiteljesedését szolgáló eszközt fogják fel
– mely az államhatalom korlátozásával kényszeríti ki a jogokat –,
addig a másik, közösségelvű-konzervatív felfogás a személy kiteljesedése mellett a közjóhoz való hozzájárulást is „értékeli”, a közjóba
beleértve nem csak a pozitív jogot, de az erkölcsöt és a morált is.
Ilyenképpen „az alapjogok (…) a közjóhoz való viszonyban, annak
kontextusában határozhatóak meg (…) a közjó szűrjén keresztül
nyerik el érvényességüket és tartalmukat, nem pedig az államhatalom korlátozása által”, tehát az alkotmányosságot nem csak az alapjogok, de a közjóhoz való viszonyrendszerben is újra kell gondolni.100 S ezen újragondolás egyértelműen az alkotmányozó hatalom
97 Sári (2011) 17. o.
98 Geréby György: Joseph Ratzinger és Jürgen Habermas vitája. Holmi, 2006/11. 1385. o.
99 Sári (2011) 17. o.
100 Sári (2011) 18., 22. o.
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feladata – főleg annak tükrében, hogy a rendszerváltáskori alkotmányozás valójában nem a tartalomra, hanem az eljárásrendre
koncentrált –, ezért álságosak azok a felvetések, melyek az állam
világnézeti semlegességére hivatkozva bírálják a „politikai preferenciák alkotmányba foglalását”101 – a semlegességbe persze beleértve a befogadás, a multikulturalizmus és a modernitás tiszteletét
(mely tisztelet értelemszerűen nem semleges, hanem maga is egy
értéktételezés).102 Ezen megfontolások ugyanis egyrészről az ideiglenes Alkotmányt állítják mérceként, mely azonban – ahogy azt
a fentiekben részletesen kifejtettük – a politikai konszenzus korabeli hiánya miatt nem kívánt sem értékekkel, sem a múlt értékelésével, a történelmi gyökerekkel foglalkozni.103 Másik oldalról pedig
a „jogállami radikalizmus” és „emberi jogi fundamentalizmus”
talaján állva elfogadják és legitimnek tekintik az 1990-es alkotmánybírói szupremáciát104 – melyre egy „fehér foltoktól” mentes
és világosabb értékkalauzzal rendelkező Alaptörvény nyilván kevesebb lehetőséget kínál –, mely elgondolás mélyén az húzódik meg,
hogy az alkotmányozásra végül is inkább alkalmasabb egy alkotmánybíróság, mintsem egy országgyűlés. A korábbi Alkotmány
és az új Alaptörvény „hívei” közötti vitát így úgy is lefordíthatjuk,
mely a jogi konstitucionalizmussal, az „alkotmány eljogiasításával”
101 Az Alaptörvény „a nemzeti öndicsőítés, önsajnálat és önmentegetés legrosszabb
hagyományait emeli alkotmányos szintre. Történelemképe anakronisztikus kereszténynemzeti giccs; az ország nem jobboldali része számára elfogadhatatlan, és a jobboldal egy
részéből is feszengést vált ki”.
Fleck Zoltán –Gadó Gábor –Halmai Gábor –Hegyi Szabolcs –Juhász Gábor –Kis
János –Körtvélyesi Zsolt –Majtényi Balázs –Tóth Gábor Attila: Vélemény Magyarország Alaptörvényéről. Fundamentum, 2011/1. 62–72., 64. o.
102 Pap András László: Ki és mi a magyar? Az Alaptörvény preferenciái kritikai perspektívából. In: Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon.
Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 2014. 246. o.
103 Trócsányi –Schanda (2014) 55. o.
104 Körösényi (2015) 93. o.
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szemben a jog politikai – talán inkább politikai preferenciák által
értékvezérelt – célú instrumentalizálását hirdeti, s tény, hogy ezen
két alkotmányos felfogás nagyon távol áll egymástól.105

4.4 Értékek az Alaptörvényben – egyén és közösség
Ha mindezen megfontolásokat rávetítjük a korábbi Alkotmányra,
illetve az Alaptörvényre, akkor újfent egyetérthetünk Varga Zs.
Andrással: „az ideiglenes Alkotmány ad-hoc szabály volt. Szinte
semmilyen nemzeti, állami, alkotmányos identitás-elemet nem
tartalmazott, állami értékrendet nem hordozott (…) Az Alaptörvény ehhez képest Magyarországot, a magyar államot értékként,
értékek hordozójaként és értékek őreként határozta meg”.106
S valóban, az 1949. évi XX. törvény legfeljebb beleértésekkel hordozott „közösségi értékeket”, Magyarország Alaptörvénye azonban
számos helyen nemcsak utal rájuk, hanem rögzíti is azokat.107 Nem
csak a Nemzeti Hitvallásban, de abban is, és tekintettel az R) cikk
értelmezési szabályára, az egyébiránt is átsugárzik az Alaptörvény
normatív szövegére. Ebben az „értékvédésben” fejeződik ki az
a fentiekben már említett preferencialista, mely egyféle jó értelemben vett „alkotmányos paternalizmussal” nyúl bele a jogok „piaci
működésébe”, így igyekezvén korrigálni a ’90-es alkotmányozásból
fakadó „piaci kudarcokat”, megteremtvén az „új egyensúlyt” állam,
105 Körösényi (2015) 94–95. o.
106 Varga Zs. András: Állam és közigazgatás az Alaptörvényben. Pázmány Law Working Papers, 2016/25. 3. o.
107 Természetesen „ahogy az 1989-ben elfogadott alkotmányszöveg a rendszerváltás kora
emberének identitását, vízióit és félelmeit tükrözte vissza, az új Alaptörvény rendelkezései olyan közegben születtek, ahol a gazdasági válság, növekvő államadósság, csökkenő
népesség és a fenntarthatóság problémájával küszködik a politikai közösség”. Stumpf
(2013) 4. o.
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közösség és egyén között – visszanyúlván ezzel a több évszázados
alkotmányos hagyományhoz, s szakítva az alkotmány semlegességének liberális elvével.108
Tehát már önmagában az újdonság a két szöveg tekintetében,
hogy a korábbi Alkotmánnyal ellentétben az Alaptörvény tartalmaz rendelkezéseket az egyén és közösség viszonyára nézve.109
Nem csak egyes alkotmánybírák egyéni véleményei,110 de több
alkotmánybírósági határozat is leszögezi ennek kapcsán a kiindulópontot, azaz azt, hogy az Alaptörvény az egyén-közösség közötti
viszonyt az egyén közösséghez kötöttsége jegyében határozta
meg:111 „Az Alaptörvény emberképe nem az elszigetelt egyéné,
hanem a társadalomban élő felelős személyé”.112 Ez azonban persze nem csak az eredetileg a svájci alkotmányból származó,113 az
108 Körösényi (2015) 98. o.
109 Zakariás Kinga Rita: Az emberkép formula. Iustum Aequum Salutare, 2015/4. 119. o.
110 Lásd Pokol Béla párhuzamos indokolásait egyes alkotmánybírósági határozatokhoz:
„Az egyes alapvető jogok korlátozhatóságánál tehát új helyzetet teremtett az Alaptörvény,
mert a régi Alkotmánytól eltérően az alapvető jogok egyének számára történő biztosításánál generális módon a közösségbe illesztett individuumokból indul ki”. 4/2013. (II.21.)
AB határozat, Indokolás [116].
„Az egyén csak társadalmi közösségben tud létezni, és alapjogai mindig csak a közösség fennállása, harmóniája és az ezt biztosító erkölcsi-morális rendje mértékében érvényesülhetnek. Az „egyéni alapjogok soha nem csökkenthető szintje” mint elvi tétel ezzel
áll szemben, és az Alaptörvény közösségi célokat és funkciókat a korábbi Alkotmányhoz
képest fokozottabban a középpontba állító törekvése fényében ez a korábbi individualista
tétel már nem tartható”. 15/2016. (IX. 21.) AB határozat, Indokolás [84].
Továbbá: 25/2013. (X. 4.) AB határozat, Indokolás [56], illetve a 174/2011. (XII. 29.) AB
határozathoz főzött különvélemény.
111 Lásd 3110/2013. (VI. 4.), 32/2013. (XI. 22.), 29/2015. (X. 2.), 3046/2016. (III. 22.) és
3075/2016. (IV. 18.) AB határozatok.
112 3132/2013. (VII.2.), Indokolás [95]
113 Jakab András: Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei. Budapest:
HVG-Orac, 2011. 196-197. o. Az O) cikk első fordulata kapcsán rögzítette az Alkotmánybíróság, hogy „E felelősség pedig azt is magában foglalja, hogy az egyénnek figyelemmel
kell lennie döntése lehetséges, előre látható következményeire”. 3075/2016. (IV. 18.) AB
határozat, Indokolás [29].
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említett határozatok által felhívott O) cikkben – „Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és
közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni” – jelenik meg, hanem
végigvonul az egész szövegen. A Nemzeti Hitvallás a kereszténységet mint „nemzetmegtartó” erőt nevesíti és vallja, hogy „az egyéni
szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki” – tehát
közösségben, a „közjó szűrőjén” keresztül: így az individualizmus
helyett a közösségek szerepét emeli ki.114 „Együttélésünk legfontosabb” kereteként a családot és a nemzetet jelöli meg, „a polgárnak
és az államnak” a közös céljairól beszél; és ami talán a legérdekfeszítőbb: a szöveg a közösség erejének és az emberi becsület alapjának a munkát – és az emberi szellem teljesítményét – nevezi meg.
Ekképpen a közösségben értelmezett egyén ön- és közmegbecsülését összeköti a munkával, mintegy „elismerve” és deklarálva annak
– tulajdonjoghoz hasonlatos – természetjogi eredetét, morális tartalmát s mint az öngondoskodás eszközét.115 Ezzel egybecseng az
M) cikk (1) bekezdése, mely a gazdaságot az értékteremtő munkára (is) alapozza116 (másrészről (2) bekezdése plasztikusan szemlélteti Alaptörvény újszerű, a közjóra fókuszáló értékrendjét, amikor az alkotmányozó a gazdasági verseny tételes megfogalmazása
mellett a versenynek a közjó általi ésszerű korlátait is deklarálta).117
A munkát a közösséghez való viszonyban tehát egyértelmű preferenciatételezésként használja az Alaptörvény, ezt mutatja a fenti
O) cikken felül a XII. cikk (1) bekezdésének második mondata
is – „Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel
114 Trócsányi –Schanda (2014) 59., 63. o.
115 Sári (2011) 20. o.
116 „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik”. Magyarország Alaptörvénye, M) cikk (1) bekezdés.
117 „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait”. Magyarország
Alaptörvénye, M) cikk (2) bekezdés.
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mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához” –, de
munka és tulajdon egymáshoz hasonló természetjogi alapjaiból
kiindulva a XIII. cikk (1) bekezdésének második mondata is, mely
szerint „a tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Az említett cikkekhez kapcsolódik a közteherviselésről szóló XXX. cikk is – közterhek helyett valójában „közös szükségletekről” beszélve –, azzal az
(újabb) preferenciarögzítéssel, hogy a közös szükségletekhez történő
hozzájárulás kapcsán kifejezetten értékeli a gyermekvállalást.118
Fentiek mellett az „értékorientált”, egyféle „preferencia-kalauzzal” ellátott közösségi lét, az egyén társadalmi kötöttsége fejeződik
ki természetesen az egységes magyar nemzet összetartozásának
rögzítésében (D) cikk),119 az L) cikk hagyományos családot, és gyermekvállalást támogató rendelkezéseiben,120 a családi élet kiemelt
alkotmányos védelmében,121 az államnak a magzati élet iránt fenn-

118 „(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően
mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők
esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani”. Magyarország Alaptörvénye, XXX. cikk.
119 „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és
fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való
boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal”. Magyarország Alaptörvénye, D) cikk. Az összetartozásra való utalás megtalálható
a Nemzeti Hitvallásban is, mely szerint „Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad
viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Kinyilvánítjuk, hogy
a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők”.
120 „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
Magyarország támogatja a gyermekvállalást.” Magyarország Alaptörvénye, L) cikk (1)(2) bekezdés.
121 „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét tiszteletben tartsák”. VI.
cikk (1) bekezdés.
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álló objektív életvédelmi kötelezettségének rögzítésében,122 de más
rendelkezésekben is, melyek nem, vagy nem csak a „jelen közösségét” kötik össze, hanem „jelen és jövő” tagjait is. S azzal szemben, ahogy ezt sokan gondolnák, ez nem pusztán ünnepélyes deklaráció: „Alaptörvényünk (…) szövetség a múlt, a jelen és a jövő
magyarjai között” a Nemzeti Hitvallásban, hanem valóban élő
keret: így a generációk közösségei közötti felelősségvállalás megjelenik a természeti erőforrások védelméről szóló P) cikkben,123 de
a szülőtartásról alkotmányos szinten is rendelkező XVI. Cikk (4)
bekezdésében is.124 A közösséghez tartozáson belül kiemelt szereppel bíró „magyar nemzethez tartozás” nem csak pozitív, de negatív
irányú védelemben is részesül, amennyiben e közösség méltósága
nevesítve is gátját képezi a véleménynyilvánítás szabadsága gyakorlásának.125 Nem megnyitva most azt a vitát, hogy a gyűlöletbeszéd
letörésének megfelelő módja-e jogi tiltás, annyi rögzíthető, hogy
az alkotmányozó ezzel azonos mércét használva egyértelműen
122 „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. Magyarország
Alaptörvénye, II. cikk.
123 „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek
a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. Magyarország Alaptörvény, P) cikk (1) bekezdés, mely normatív erővel bíró tükröződése a Nemzeti Hitvallásban foglaltaknak: „Vállaljuk, hogy örökségünket (…) a Kárpát-medence természet adta
és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért
anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
124 „A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni”. Magyarország
Alaptörvénye, XVI) cikk (4) bekezdés.
125 „A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar
nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére.
Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt
igényeiket bíróság előtt érvényesíteni”. Magyarország Alaptörvénye, IX) cikk (5) bekezdés
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alkotmányos védelem alá helyezte a magyar nemzethez tartozás
„érzését”, kimondva ezzel azt, hogy egy adott közösségen vagy társadalmon belül jogok és jogvédelem nem csak a kisebbségeknek jár,
hanem a többségnek is járhat. Ez természetesen nem csak a XVI.
cikk sajátossága: az Alaptörvény ugyanis már az alapjogok „kulcsparagrafusában”, az I. cikkben rögzíti, hogy Magyarország nem
csak az egyének, de a közösségek alapvetői jogait is elismeri.126 És
bár egyesek szerint az Alaptörvény kirekeszti a „nemzet” fogalmából a hazai nemzetiségeket, viszont „beemeli” abba a határon túli
magyarokat, ez természetesen nem igaz: a Nemzeti Hitvallás egyértelműen kijelenti, hogy „kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők”,
valamint, hogy „vállaljuk, hogy (…) a magyarországi nemzetiségek
nyelvét és kultúráját ápoljuk és megóvjuk”. Ezt tartalmazza normaszöveg is („A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők”), külön cikkben rendelkezve a magyarországi nemzetiségek
jogairól, valamint parlamenti munkában történő részvételükről.127
Összességében tehát az látható, hogy az Alaptörvény nem
csak a tulajdon, de átvitt értelemben az ember közösségi-társadalmi kötöttségét, lekötelezettségét is implikálja, az egyes egyéni
választások helyett (individualista, közösségelvű, kommunisztikus stb.) egy egyértelmű irányt jelölve meg preferenciaként. Szemben a korábbi Alkotmánnyal, mely – mivel az egyéni személyiség
legmélyebb tartalmát a jog által megragadhatatlannak látta – az
individualista emberből, s annak közösségből való kiragadottságából indult ki, a semlegességre hivatkozva értéktartalmat nem tételezhetett, illetve nem védhetett, ezért tulajdonképpen gyengítette
„azokat az egyébként szükségszerű, objektív szálakat, amelyek az
126 „Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait”. Magyarország
Alaptörvénye, I) cikk (2) bekezdés.
127 Magyarország Alaptörvénye, XXIX. cikk és 2. cikk (2) bekezdés.
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egyént ahhoz a közösséghez fűzik, amelyek éppen emberi méltósága legerősebb, mert megváltoztathatatlan jegyeit biztosítják”,
így a nemzeti identitás, hovatartozás megszakíthatatlan kötelékét.128 Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az egyén szabadsága,
önkifejezési vagy önkiteljesedési lehetősége redukálódna – „Mindenki felelős önmagáért”, ahogy az O) cikk első fordulata fogalmaz –, azonban azt igen, hogy „a személyes szabadság hosszú távon
nem valósulhat meg az egész [társadalom] működőképességétől és
egyensúlyától elválasztva”.129 Az ilyetén összeköttetést tükrözi nem
utolsósorban az XIX. cikk (3) bekezdése is, mely kifejezetten lehetőséget ad arra, hogy a jogalkotó az egyes szociális ellátásokat az
egyén közösség számára végzett tevékenységével kapcsolja össze.130
Egyetérthetünk tehát azon megállapítással, mely az egyén és
közösség viszonyára vonatkozó alaptörvénybeli rendelkezések
végigvétele után kijelenti: „Mindezek jól tükrözik azt a szemléletváltást, amely a korábbi Alkotmány egyén-központúságától elmozdult az egyén közösség-tagjaként való védelme irányába anélkül,
hogy az egyént alárendelné a közösségnek”.131

128 Deli (2015) 50. o.
129 A német alkotmánybíróság 1972-es határozatát idézi: Zakariás (2015) 127. o.
130 „Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe
vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja”. Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk (3) bekezdése. Bár Jakab azt állítja, hogy
e kitétel pusztán szimbolikus jelleggel bír, nem ebbe az irányba mutat sem az indoklás
(„a rászorultság megszüntetése általánosan csak az egyén és az állam közös erőfeszítésével lehetséges” ezért a szöveg „a szociális intézkedést igénybe vevő ezen törekvéséhez
kapcsolja az intézkedés tartalmát vagy annak mértékét”. Lásd a T/2627. sz. törvényjavaslat indokolását), sem az azóta meghozott jogszabályi környezet (pl. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 2011.
évi CVI.törvény). Lásd Jakab (2011) 221. o.
131 Zakariás (2015) 132. o.
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4.5 Értékek az Alaptörvényben – az emberkép
Az „alkotmányos emberkép” megértéséhez a szövegben feltételezett
egyén-közösség viszonyon kívül az emberi méltóságon, illetve
annak meghatározottságán keresztül juthatunk még közelebb.
Ennek azért is lehet különös jelentősége, mert az emberi méltósághoz kapcsolt emberkép fogalom – amennyiben az a társadalomban
kibontakozó, illetve közösséghez kötött egyént feltételez – új
aspektusait nyithatja meg az alapjog-korlátozási teszteknek is,132
tekintettel arra, hogy az egyén társadalomhoz kötöttsége még egyes
korlátlan alapjogok gyakorlása elé is külső korlátokat állíthat.133 Ez
javarészt természetesen az emberkép értéktartalmán múlik, illetve
azon, hogy az külső betudás eredménye-e, vagy az alkotmányszöveg által privilegizált preferencia. Míg a korábbi Alkotmány, illetve
annak értelmezése azt mutatta ki, hogy az emberi méltóság lényege
a jog számára egyféle el- és megérthetetlen misztikum134 – s így
alaki eszközökkel ragadta meg a fogalmat –, addig az Alaptörvény
egyes részei (Nemzeti Hitvallás, Alapvetések) kifejezetten igyekeznek értékekkel megtölteni az emberi méltóság kategóriáját, ezáltal
tartalmában is megragadva azt. E szemléletbeli változást egyesek
egyenesen „paradigmaváltásként” értékelik135 – s bár teljesen
kiforrott alkotmánybírósági gyakorlat e tekintetben még nem áll
rendelkezésre, az Alaptörvény által előirányzott hangsúlyeltolódásnál mindenképpen többnek értékelhető kitételek szembeötlőek.
132 „Az egyén és közösség szerepének együttes elismerésén alapul az I. cikk, amely jogaikat együttesen ismeri el, és ennek megfelelően az alapvető jogok lényeges tartalma kötelezően figyelembe veendő, de nem abszolút gátja a korlátozásukat lehetővé tevő jogszabályoknak”. Varga Zs. (2016) 5. o.
133 Zakariás (2015) 126., 128. ill 69. lj.
134 64/1991. (XII.17.) Ab határozat.
135 Deli Gergely – Kukorelli István: Az emberi méltóság alapjoga Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 2015/7-8.
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Természetesen az új szöveg is rögzíti, hogy az emberi méltóság
sérthetetlen,136 sőt, ennek már a Nemzeti Hitvallásban is hangot ad
(„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság”), azonban –
az Alkotmánnyal ellentétben – immáron nem „veleszületett jogokról” beszél, sőt, ezt „tetézi” azzal, hogy külön megemlíti: „a magzat
életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. Az emberi méltóság és az emberi lét összekapcsoltságának ilyetén lazítása fejeződik
ki abban a kitételben is, mely az emberi méltóság részét képező
emberi becsület alapjaként – egyféle feltételeként – a munkát és az
emberi szellem teljesítményét jelöli meg, ezzel magát a fogalmat is
megtöltve értéktartalommal. Tehát míg a korábbi Alkotmány szorosan összekapcsolta az emberi méltóságot és létezést – „az emberi
méltóságot kivétel nélkül mindenki számára pusztán létezése
okán biztosította” –, addig az Alaptörvény „az emberi méltóság
kiteljesedését egyes konkrétan meghatározott közös értékek közös
megvalósításában látja”.137 Sőt, ahogy az egyes alkotmánybírósági
különvéleményekből levezethető,138 az új alkotmányszöveg koncepciója „inkább hajlik az emberi méltóság egyes tartalmi elemeinek
meghatározására és a méltóságban a törekvések célját (is) képező
értékességet és nem egyszerűen veleszületett adottságot lát”.139
Tulajdonképpen ez fejeződik ki az Alaptörvény adott fejezetének
„Szabadság és felelősség” címében is, amennyiben az emberi méltóságot – mint az általános személyiségvédelem eszközét – nem pusztán és kizárólag az abból levezethető egyéb alapjogok forrásaként
láttatja, hanem más tulajdonságokkal (büszkeség, társadalomhoz
136 Magyarország Alaptörvénye, II. cikk. A korábbi Alkotmány 51. § (1) bekezdése ezt az
„[emberi méltóságától] senkit nem lehet önkényesen megfosztani” fordulattal fejezte ki,
illetve a 8. § (1) bekezdése „az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogairól”
beszélt, akárcsak a hatályos szöveg I. cikk (1) bekezdése.
137 Deli (2015) 47–48. o.
138 Lásd Szívós Mária 38/2012. (XI.14.) Ab határozathoz fűzött különvéleményét.
139 Deli–Kukorelli (2015).
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kötöttség, közösségi együttélés, önértékkel együtt járó felelősség
stb.) is felruházza, sőt, az adott kötelezettségek hivatkozási alapjául
is szolgálhat.140 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a korábbi alakiformális felfogás helyett az emberi méltóságot szubsztanciával
tölti meg a szöveg, „az egyén és a közösségek számára is leképezi
a tagságból fakadó következményeket: »a közösségek erejének és
minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem
teljesítménye«, »a lelki és szellemi megújulás»”.141 Ezek a Nemzeti
Hitvallásban tételezett és az emberi méltóság fogalmára kisugárzó értékek azért megkerülhetetlenek, mert – ahogy arra már
a fentiekben utaltunk – az R) cikk alapján azokat az alkotmány
olvasása során szükséges bevonni annak értelmezésébe. Sőt, egyén
és közösség jogainak – például a korábban már citált I. cikk (2)
bekezdésében is kifejeződő142 – együttes említése azért is lényeges,
mert – ahogy arra egy másik határozathoz fűzött különvélemény is
rámutat – az Alaptörvény alapján „ahogyan az »emberi lét« egyéni
(individuális) és társadalmi (kisebb és nagyobb, lazább és szervezettebb) közösségi létformákra is értendő, úgy az egyes emberek
méltósága is a közösségek méltóságává összegződik és új jogi
minősítést nyer”.143 Ugyanezen határozathoz fűzött másik különvélemény szintén „közösségbe illesztett individuumokról” beszél
az egyéni méltóság új, alaptörvénybeli kategóriája kapcsán.144
140 Deli–Kukorelli (2015).
141 Varga Zs. (2016) 4. o.
142 „Amikor egy alkotmányról beszélünk, amely egy közösség közös szabályait hozza
létre, ott nem elegendő pusztán az alapvető jogok rögzítése, hanem a közös együttélési
szabályokról is fontos beszélni (…) Az egyén és a közösség aligha elválasztható egymástól. A pusztán az emberi alapjogokra vonatkozó felfogás mellé oda kell tenni a közösségi szempontokat is. Jogaink gyakorlása összhangban kell legyen a közösség értékeivel”.
Szájer József: Szabad Magyarország, szabad Európa. Újabb tizenöt év. Budapest: Szájer
József európai parlamenti képviselő irodája, 2014. 834. o.
143 4/2013. (II.21.) AB határozat, Indokolás [126].
144 4/2013. (II.21.) AB határozat, Indokolás [116].
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Az elmúlt időszak – főleg a felelősségi klauzulát tartalmazó O)
cikkhez kapcsolódó – alkotmánybírósági határozatai az előbbiekben említett „új emberkép” kapcsán olyan irányba mutatnak, mely
ha természetesen nem is eliminálja, de legalábbis némileg „megrogyasztja” a Sólyom-féle Alkotmánybíróság által kidolgozott oszthatatlansági doktrínát.145 A korábbi Alkotmány, illetve annak értelmezése ugyanis a szabadságra épülő méltóságkoncepciót vallotta
magáénak, mely a méltósághoz kizárólag alaki-formai szempontból közelített, s annak tartalmára tekintet nélkül bármilyen értéktartalmat beleérthetőnek, illetve beleértés esetén védendőnek ítélt,
mivel az emberi méltóság valódi lényege a jog számára megfoghatatlan, ezáltal érinthetetlen is: „Az élethez való jog a méltóság nélkül nem az emberi élethez való jog”.146 Ezen monista definícióval
az Alkotmánybíróság hitet tett az élethez és az emberi méltósághoz való jog egysége és elválaszthatatlansága mellett és „elhárította
magától azt a felfogást, amely a test és a lélek dualizmusára épít,
amely szerint különválaszthatók az ember társadalmi és biológiai
dimenziójához fűzhető jogok”.147 Ezzel elviekben kizárta annak az
egyébként nagyon is létező lehetőségét, hogy szembekerülhet egymással az élethez való és az emberi méltósághoz való jog – ahogy
az a gyakorlatban egyébiránt felmerült az ún. eutanázia-határozat

145 Az Alkotmánybíróság gyakorlata – a halálbüntetést eltörlő 23/1990. (X.31.) AB határozatra – az emberi méltóságot az élethez való joggal egységben oszthatatlannak tartja
és az emberi léttel eleve együtt járó minőségként korlátozhatatlannak tekintette, kifejtve,
hogy az Alkotmány által garantált emberi méltósághoz fűződő jog nem a személy szubjektumától függő méltóságérzethez kapcsolódik, hanem azt jelenti, hogy a jog az életet az
emberi minőséggel együtt ismeri el, és kapcsol ahhoz elidegeníthetetlen jogokat.
Lásd 23/1990. (X.31.), 64/1991. (XII.17.), 96/2008. (VII. 3.), 37/2011. (V. 10.) AB határozatok.
146 23/1990. (X. 31.) AB határozat.
147 Balogh Zsolt: Ember méltóság – jogi absztrakció vagy alanyi jog. Iustum Aquem Salutare, 2010/4. 36. o.
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kapcsán.148 Továbbgondolva ennek kapcsán az emberi méltóság
történeti kötöttségéről a vonatkozó jogirodalom által leírtakat, azt
mondhatjuk, hogy csupán a jog fiktív világában jelenthető ki az
a valóban félrevezető állítás, miszerint az emberi méltóság és élethez való joggal együtt minden esetben oszthatatlan és abszolút.149
Ezen oszthatatlansági tételt az előbb említettek szerint lazítja az
Alaptörvény értékelvű méltóságfelfogása, mely egyes értéktartalmakat privilegizál – ezáltal természetesen kizárva a más értéktartalmakat is a „definícióból” – és „az emberi méltóság kiteljesedését
egyes konkrétan meghatározott értékek közös megvalósításában
látja” (pl. az egyéni szabadság csak közösségben bontakozhat ki).150
Az ilyen értelemben értékpreferenciákkal megtöltött, „privilegizált”
méltóságkoncepcióból „viszont nem következik, hogy minden életviszony az emberi méltóság védelmét élvezné”,151 így nyilvánvalóan tágabb tér nyílik a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat alapján kodifikált teszt alapján az alapjog-korlátozásra is.152
Ebbe az irányba mutatnak azon alkotmánybírósági döntések,
melyek az O) cikk értelmezése kapcsán az adott egyéni jog – például információs önrendelkezési jog, betegjogok, birtokvédelem –
korlátozását az egyén „társadalmi lényiségével”, illetve az Alaptörvény „felelős” emberképével indokolták, így az emberkép-formula

148 22/2003. (IV. 28.) AB határozat.
149 „Csak egy, az ember által teljesen kontrollált és általa teremtett mikrokozmoszban,
azaz a pozitív jogrendben képzelhető el annak az ellentétnek az áthidalása, hogy az egyes
ember történetileg kötött, és nem képes saját maga megalkotására, emberi méltósága
mégis sérthetetlen. Csupán a jog fiktív világában jelenthető ki az (az egyébként gyakorlatilag hamis) állítás, hogy az emberi méltóság független és abszolút”. Deli (2015) 56. o.
150 Deli (2015) 48. o.
151 Zakariás (2015) 137. o.
152 Fröhlich Johanna: Alapjogok új alapokon? In: Balogh Elemér – Cserny Ákos –
Patyi András – Téglási András: Változások a magyar alkotmányjogban. Tanulmányok
az Alaptörvényről. Budapest NKE, 2012. 66–67. o.
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már-már általános korlátként is megjelenhetett.153 Tehát azzal
a koncepcióval szemben, mely szerint „az emberi méltóságban
mindenki osztozik, aki ember, függetlenül attól, hogy mennyit
valósított meg az emberi lehetőségből és miért annyit”,154 az új
alkotmány a tartalmi értelemben vett „értékes” emberi méltóság
fogalmába beleveszi a teljesítményt is (az ember önmagáért, szüleiért, tulajdonáért, közösségéért viselt felelőssége; a kiemelt munkaethosz; annak összekötése az emberi becsülettel stb.), ezáltal
azt indukálja, hogy az emberi méltóság nem eleve adott, hanem
az ember csak bizonyos teljesítmény elérést követően jogosult arra,
illetve annak tiszteletére és védelmére.155
Egyetértve tehát a korábbi alkotmánybíró Kukorelli Istvánnal és Deli Gergellyel, az Alaptörvény új emberképe kapcsán azt
mondhatjuk, hogy az valóban igyekszik meghaladni az alapjogi
fundamentalista gondolkodásmód „krédóját”, így az „individualista szabadságfilozófia” helyett konzervatívabb beállítódásból nyit
a szabadságjogokat természetesen továbbra is tisztelő, de felelős
153 „Az egyénnek társadalmi lényként, szociális beágyazottsága miatt bizonyos mértékben azonban el kell tűrnie adatai kötelező kiszolgáltatását, és azok állam általi felhasználását”. 3110/2013. (VI.4.) AB határozat, Indokolás [50] és 32/2013. (XI.22.) AB határozat, Indokolás [88].
„Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alaptörvény emberképe nem az elszigetelt egyéné, hanem a társadalomban élő felelős személyiségé. Ez következik különösen az
Alaptörvény O) cikkéből. Ez viszont azt jelenti, hogy a betegnek el kell fogadnia azokat
a feltételeket, amelyeket a jogalkotó az adott esetben általánosan elvárható módon meghatároz (…)” 3132/2013. (VII.2.) AB határozat, Indokolás [95].
Az O) cikkben foglalt „felelősség pedig azt is magában foglalja, hogy az egyénnek figyelemmel kell lennie döntése lehetséges, előre látható következményeire”. 3075/2016. (IV.
18.) AB határozat, Indokolás [29].
154 Sólyom László 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz fűzött párhuzamos véleménye.
155 Zakariás a teljesítmény-elmélet kapcsán hívja fel a figyelmet, hogy az szerinte eredetileg a jogfilozófus Niklas Luhmann egy kevésbé ismert munkájához köthető. Lásd
Zakariás (2015). 134. o. Azonban még a francia baloldali filozófus, Jean-Paul Sartre is
arról beszélt egy 1946-is előadásában, hogy pusztán maga a létezés egyben nem jár együtt
azonnal méltósággal is, a méltóságát az embernek önmagának kell megteremtenie.
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és közösségben élő ember képe irányába. E szerzők is úgy vélik,
hogy „Az új alkotmányosság legfőbb erényének azon igazolható
emberkép megalapozását tekintjük, amely szerint az emberi életet
az emberi méltóság teheti értékessé, és amely ebből következőleg
az emberi méltóssággal szemben bizonyos követelmények felállítását is megkísérli”.156 Ezen emberkép tehát értéktételezésekkel él az
emberi méltóságot illetően, mely a továbbiakban már nem „érinthetetlen misztikum”, így „a személytől megköveteli, hogy törekedjék bizonyos értékességre, azaz az emberi puszta létezés legegyszerűbb, legelső szintjén kötelezettségeket fogalmaz meg a számára”.157
A fentiekben kísérletet tettünk arra – a szempontok kiválasztása során az önkényességet sem mellőzve –, hogy összehasonlítsuk
az Alkotmányt hatályos Alaptörvényünkkel, bevonva a jogi mellett a történeti aspektusokat is. Jogi szempontból mindkét dokumentum betöltötte ugyan feladatát, azonban, ha elfogadjuk, hogy
egy alkotmánynak a jogi berendezkedés alapszabályainál többet is
rögzítenie kell, beláthatjuk, hogy ennek a követelménynek csak az
Alaptörvény felel meg.
De mi következik mindebből a két törvény mögött meghúzódó
emberkép tekintetében? Az Alkotmány embere mindig racionális
döntést hoz, optimalizál. Ez a fajta homo oeconomicus midig önös
érdekeit követi, nincs tekintettel kisebb, vagy nagyobb közössége
érdekeire, kizárólag akkor, ha erre az állam kényszeríti. Ugyanakkor az Alkotmány értelmezésében az államnak a lehető legkevesebb
ponton kell befolyásolni az egyének preferenciaválasztásait, hiszen
egyfajta láthatatlan kéz következtében, az önös érdekek összessége
végül Pareto-hatékony rendszerré áll össze. Bár, mint alább részletesen bemutatjuk, az alkotmányjogi gondolkodással rokonítható
156 Deli–Kukorelli (2015).
157 Deli–Kukorelli (2015).
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közgazdaságtani elméletek száma temérdek, azt mondhatjuk, hogy
az Alkotmány emberképében a klasszikus és neoklasszikus közgazdaságtan emberképe köszön vissza.
Hatályos Alaptörvényünk szövegéből viszont egyértelműen az
következik, hogy az alkotmányozó nagyon is irányt kívánt adni
a jogalanyok preferenciaválasztásainak. Vajon mi állhat ezen alapvető változás mögött? Véleményünk szerint a jogszabály újító
emberképe: a viselkedési közgazdaságtanban már évtizedek óta
jelenlévő gondolkodásmód egyes elemei jelennek meg az Alaptörvényben is. Az Alaptörvény által feltételezett, a „hétköznapokban” is létező ember nem mindig hoz racionális döntést; derék,
de esendő lény, aki sokszor elvész a globális világfalu információtengere által kínált számtalan választás dzsungelében – ezért az
Alaptörvény értékrendszere és emberképe orientál, többek között
igyekszik meghatározni egyén és közösség viszonyrendszerét.
A jogszabályban rögzített preferenciák természetesen nem jelentenek garanciát arra, hogy mindig minden egyén helyes döntést hoz
majd, nem jelentik, hogy többé senki sem vész el a dzsungelben.
Azt viszont kijelenthetjük, hogy az Alaptörvényben hangsúlyosan
megjelenő értékek egyértelműen kijelölnek egy irányt, amely az
alkotmányozó szerint a dzsungelből való kiutat jelenti.
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5. VERSENY ÉS PIACGAZDASÁG

Amennyiben szót ejtettünk a klasszikus és neoklasszikus közgazdasági iskola emberképéről, illetve annak alkotmányos „leképeződéséről”, nem mehetünk el szó nélkül a modern közgazdaságtan
„atyja”, Adam Smith mellett sem, kinek hírnevét „A nemzetek
gazdagsága” címen megjelent könyvéhez szokás kötni.158 A mű
egyik központi gondolata a szabad kereskedelem fontosságának hangsúlyozása, melynek számtalanszor idézett metaforája
a „láthatatlan kéz”, amely a szabad piac működését leíró máig
legszemléletesebb kép. A smithi koncepcióban a verseny egy koordinációs mechanizmus, mely arra készteti az egymással versenyző
termelőket, hogy a kereslethez igazítsák a megtermelt mennyiséget
és az árakat. Bár ennek megfogalmazására még közel kétszáz évet
kellett várni, Smith tulajdonképpen azt írta le, hogy a tökéletes
verseny megvalósulása esetén, az egymással versengő termelők
magánérdeke következtében Pareto-hatékonyság áll be a piacon.159
Smith gondolatai előbb-utóbb a világ minden táján gyökeret vertek.
A versenyről való gondolkodás Magyarországon először Széchenyi
István munkásságában jelent meg, aki Világ című művében a más
nemzetek sikerének titkát a versenyben vélte felfedezni.160
Persze a való élet hamar megcáfolta Smith tanainak univerzalitását. Bár a smithi modell hatékonyságának pontos kritériumait

158 A mű eredeti címe: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
159 A később róla elnevezett hatékonyságot Vilfredo Pareto írta le Manual of political economy című művében: „az az állapot optimális, amelyben senkinek a helyzete nem javítható tovább anélkül, hogy az más helyzetét ne rontsa.” 1963. Oxford University Press.
354. o.
160 „a nemzeti versengés – melynek más nemzetek legfőbb köszönhetik csodálatos fejlődésüket – hasznos gyümölcseit velünk nem is sejteti.”Széchenyi István: Világ 1831. Pest
80. o.
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csak 1951-ben írta le Kenneth Arrow,161 empirikus kutatás nélkül
is belátható, hogy „a láthatatlan kéz” működéséhez mindenképpen
szükséges, hogy az egymással versengő termelők szabadon, valamennyi releváns információ birtokában rendelkezhessenek arról,
hogy mennyit és mit termelnek; és azt is beláthatjuk, hogy ez nem
minden esetben adott. Jelen tanulmánykötetben több írás is rávilágít, hogy az egyes szereplők nem mindig kizárólag racionális döntéseket hoznak, márpedig az irracionális döntések mind a láthatatlan kéz ellen dolgoznak.
Megjegyzendő, hogy a verseny népszerűsége korántsem volt
mindig töretlen Smith munkássága óta. Az 1929-ben kirobbant
világgazdasági válság időszakában több közgazdász is a verseny
ellenében, a monopóliumok mellett tette le a voksát. A Cambridge-i
Egyetem tanára Piero Sraffa például már 1926-ban úgy foglalt állást,
hogy „szükséges elhagyni a szabad verseny ösvényét és az ellenkező irányba, mégpedig a monopóliumok felé fordulni”.162 Megjegyzendő, hogy Sraffa személyes jó barátja volt Antonio Gramscinak, az Olasz Kommunista Párt egyik legfőbb ideológusának,
tehát nem álltak tőle távol a marxista gondolatok. Itt csak utalnánk
arra, hogy természetesen a XX. század diktatúrái által kidolgozott gazdasági tanok természeten nem fértek össze a szabadpiaccal,
hiszen a fasiszta és a kommunista államok gazdaságai is központosításra épültek. A smithi modellel szemben a monopóliumok
szerepét hangsúlyozó gondolkodás azonban koránt sem ért véget
a diktatúrák bukásával, sőt a szabad piac Mekkájának tartott Egyesült Államokban például ma is reneszánszát éli. Joseph Schumpeter alkotta meg a teremtő rombolás fogalmát, amelynek lényege
161 Kenneth Arrow: An Extension of the Basic of Classical Welfare Economics. Berkeley
University of California Press, 1951. 507–532. o.
162 Piero Sraffa: Law of Return under Competitive Condition. Wiley-Blackwell for the
Royal Economic Society London, 1926.
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a legegyszerűbben megfogalmazva, hogy a technológiai újítások
egész iparágakat hoznak létre úgy, hogy közben régieket teljesen
megszüntetnek: például a vasút feltalálása következtében teljesen
eltűntek a postakocsik.163 A technológiai újítás viszont – legalább
átmenetileg – szükségszerűen monopolhelyzetet teremt, hiszen
kizárólag az újító van az új technológia birtokában. Bár a gondolat
a 40-es években fogant, hogy ma is mennyire aktuális, jól mutatja
a témával foglalkozó tengernyi irodalom.164
A fenti összefoglalás természetesen csak egy vékony szeletét adja
a versenyre vonatkozó közgazdaságtani elméleteknek, amelyeknek teljes katalógusát elkészíteni bőven meghaladja a jelen tanulmány kereteit, valószínűleg egyenesen lehetetlen vállalkozás lenne.
Az ízelítő pusztán arra szolgált, hogy felvillantsa mennyire is heterogén a versenyről, a piacról, illetve az ezek természetéről való gondolkodás. Írásunk szempontjából kiemelkedő jelentőségű viszont
a piac tökéletes vagy tökéletlen természetére történő kitekintés.
Leon Walras a XIX. században dolgozta ki a tökéletesen szervezett piac matematikai modelljét, melyben a tökéletes verseny úgy
tanulmányozható, mint a mechanikában a gépek: súrlódásmentesen, azaz mindenféle torzítástól mentesen.165 A valóságban azonban a piac nem egy önálló entitás és nem létezik a piacot irányító
valódi láthatatlan kéz sem. A piac a valódi emberek által megteremtett kereslet és kínálat találkozási helye; arra pedig jelen tanulmány
több helyen is kitér, hogy a valódi emberekre a legkevésbé sem jellemző a tökéletesség.

163 Joseph Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers 1942.
164 Az egyik leghíresebb talán: Tomas K. Mckraw: Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction, Harward University Press, 2007.
165 Leon Walras: Elements of Pure Economy 1874. (angol fordításban: Routledge Taylor
& Francis Gruop 1954).
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A piacra és a versenyre vonatkozó alapvető szabályok rendszerint alkotmányos szinten vannak lefektetve. Ha elfogadjuk korábbi
állításunkat, hogy az egyes alkotmányok mögött emberkép húzódik meg, akkor azt is beláthatjuk, hogy a piacra vonatkozó alkotmányos normákban is ennek az emberképnek kell megjelennie.
Állításunk igazolása végett alább összevetjük az Alkotmány és az
Alaptörvény piacra és versenyre vonatkozó rendelkezéseit és az ezeket kibontó alkotmánybírósági gyakorlatot.

5.1 Verseny és piacgazdaság az Alkotmányban
Az Alkotmány preambuluma államcélként deklarálta a szociális
piacgazdaságot, azonban a normatív rendelkezések között a piacgazdaság már jelző nélkül szerepel.166 A dilemmát az Alkotmánybíróság oldotta fel, amennyiben rögzítette, hogy az Alkotmány
nem kötelezi el magát a piacgazdaság egyetlen modellje mellett
sem, gazdaságpolitikailag semleges. A testület ezt úgy indokolta,
hogy a preambulumban megjelenő szociális piacgazdaság nem
azonos a 9. §-ban szereplő piacgazdasággal.167 A preambulumban
szereplő kifejezés államcél, tehát abból nem vezethető le direkt
módon alkotmányos jog; továbbá törvényi rendelkezés alkotmányellenessége sem következhet belőle.168 Az Alkotmánybíróság tehát
már korai időszakában igyekezett megfosztani a piacgazdaság
fogalmát mindenféle morális tartalomtól. Ez azért kiemelkedő
jelentőségű, mert a testületre döntő szerep hárult a piacszabályozás
és verseny korlátait lefektető határvonalak meghúzásánál, hiszen
az Alkotmány csak nagyon szűkszavúan fogalmazott e tekintetben.
166 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 9.§ (1).
167 33/1993. (V.28.) AB határozat.
168 32/1991. (VI. 6.) AB határozat.

280

Megőrizni, ami értékes

Rögzítette ugyan a köz- és magántulajdon egyenlőségét, de ez nem
feltétlenül tekinthető valódi tartalomnak, hiszen mint arra több
szerző is rávilágít, e nélkül egyáltalán nem beszélhetnénk piacgazdaságról.169
A versenyszabadság az Alkotmány rendszerében nem volt alapjog, ezért azzal szemben nem érvényesült a lényeges tartalom korlátozására vonatkozó szabály sem. Ugyanez a helyzet a piacgazdasággal, amellyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság deklarálta,
hogy „(… )szélső eseteken túl azonban a ,,piacgazdaság’’ irreleváns
minden alkotmányossági vizsgálatnál. A piacgazdasághoz senkinek sincs joga, vagyis nem minősíthető alapjogként; a piacgazdaság
sérelmére hivatkozva semmilyen alapjog sérelmének alkotmányellenessége nem dönthető el. Nem lehet egy beavatkozás alkotmányosságát attól függővé tenni, hogy a korlátozás a piacgazdaság kiépítését
szolgálja-e.”170 Ebből adódóan elméletben az államnak széles körű
piacszabályozásra nyílt volna lehetősége, ráadásul még a szabályozás törvényi szintjére sem feltétlenül lett volna szükség. Az Alkotmánybíróság maga is deklarálta, hogy csak az olyan állami
beavatkozás alkotmányellenes, amelyik a piacgazdaság létét veszélyezteti (pl. általános államosítás, vagy tervgazdaság bevezetése).171
Az Alkotmánybíróság azonban megtalálta az eszközét, hogy ezt
a látszólag erős jogosítványt korlátozza. Egyfelől úgy, hogy a piacszabályozó intézkedések mércéjéül a vállalkozás szabadságának
valódi alapjogát állította; amikor pedig ez sem volt elég, akkor
a demokratikus jogállam fogalmának kimeríthetetlen jelentéstartalmát hívta segítségül. A testület a piacgazdaságot ráadásul nem
169 Lásd például Tóth Tihamér: A gazdasági alkotmány- a piac és a verseny védendő értékei. Pázmány Law Working Paper 32. sz. http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/
wp/2012/2011-32.pdf
letöltés időpontja: 2016. november 10.
170 21/1994. (IV. 16.) AB határozat.
171 21/1994. (IV. 16.) AB határozat.
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önálló értékként, hanem értelmezési segédeszközként használta
a gazdasági rendszert leíró jogok és intézmények értelmezésénél.172
Az Alkotmánybíróság ilyenfajta értelmezése is jócskán kitágította
a testület lehetőségeit, a piacszabályozással kapcsolatos törvények
vizsgálatánál. Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy példákkal is igazoljuk a fenti állításokat.
A piac a kereslet és a kínálat találkozásának színtere, ezért piacszabályozás minden olyan beavatkozás, amely a kereslet vagy
a kínálat megváltoztatására irányul. Tipikusan ilyennek tekinthetők a piacra lépés korlátait megállapító szabályok. Az ilyen normák
látszólag szemben állnak a foglalkozás szabad megválasztásának
tágan értelmezett tartalmával, illetve az abból levezetett vállalkozás
szabadságával, mely utóbbit az Alkotmány a piacgazdaságra vonatkozó szabályokkal egy helyen nevesítette is.173 Az Alkotmánybíróság azonban már korai időszakában rögzítette, hogy ,,[s]enkinek
nincs alanyi joga meghatározott foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig ennek adott vállalkozási jogi formában való gyakorlásához. A vállalkozás joga annyit jelent – de annyit alkotmányos
követelményként feltétlenül – hogy az állam ne akadályozza meg, ne
tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást.174’’
Ez az érvelés ugyancsak azt látja erősíteni, hogy az államnak
nagyon is jogában áll korlátokat állítani egy-egy piaci szegmensre
való lépés elé, azonban az Alkotmánybíróság az idézett döntés
után néhány hónappal, egy konkrét ügy kapcsán már egészen mást
mondott ki. A testület alkotmányellenesnek találta ugyanis azt
a törvényi rendelkezést, amely arra jogosította volna fel a települési
172 Kovács András György: Piacszabályozás és Jogorvoslat – A piacszabályozói döntések bírói gyakorlata, különös tekintettel az elektronikus hírközlésre. HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft Budapest, 2012. 28. o.
173 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 9.§ (1) és (2).
174 54/1993. (X. 13.) AB határozat.
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önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a területükön
működő taxik maximális számát.175 Az Alkotmánybíróság a szabályozást a vállalkozás szabadságának valódi alapjogával állította szembe és kimondta, hogy a létszámkorlát annak aránytalanul súlyos sérelmét jelentené. A testület arra a deklarált jogalkotói
szándékra sem volt tekintettel, amely szerint a szabályozásra éppen
az önszabályozás hiánya miatt van szükség, a piac megfelelő működése érdekében. Pedig a szabályozás azon része, mely a vonatkozó önkormányzati rendelet kibocsátásának kellékévé tette volna
a szakmai érdekképviseleti szervekkel történő konzultációt, éppen
az önszabályozás irányába tolta volna a folyamatokat, az állami
(önkormányzati) beavatkozás csak végső eszköz lett volna.
Ugyancsak a piacszabályozás fontos eszköze az árszabályozás, az
Alkotmánybíróság határozatai közül pedig mindenképpen megemlítendő az ártörvény176 bizonyos rendelkezéseit megsemmisítő határozata.177 A testület a demokratikus jogállam fogalmából levezetett
jogbiztonság elvével összeegyeztethetetlennek találta azt a rendelkezést, amely értelemben a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalomban alkalmazható legkisebb árát egy törvényben kijelölt hatóság
határozhatta volna meg egyedi döntésben. Az alkotmánybíróság
effajta aktivizmusáról, amellyel többször is az alkotmányozó szintjére emelte magát, fentebb már részletesen szóltunk, azonban, hogy
ez nem csak a ’90-es években és nem kizárólag klasszikus alapjogi
relevanciájú döntésekben nyilvánult meg, arra jó példa az iménti
határozat. A döntésből az következik, hogy az Alkotmány értelmében nem lehet általános felhatalmazást adni az árak megállapítására közhatalommal rendelkező szervek részére, még törvényben sem, és még akkor sem, ha olyan különleges termékek árának
175 21/1994. (IV. 16.) AB határozat.
176 1990. évi LXXXVII. törvény Az árak megállapításáról.
177 19./2004 (V. 26.) AB határozat.
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meghatározásáról van szó, mint amilyenek a gyógyszerek. Ezt az
álláspontját a testület későbbi döntésében178 részben revidiálta és
elismerte, hogy a gyógyszerek olyan különleges termékek, amelyek
esetében az egészség védelme indokolhatja a klasszikus piaci logika
átírását állami beavatkozással, ám az ártörvény kapcsán felállított
általános korlátokat ez nem érintette.
Az Alkotmány szövege tehát – sok más területtel egyetemben –
a piacgazdaságra, versenyre vonatkozóan is kevés iránymutatással
szolgált, az Alkotmánybíróság pedig igyekezett minden alkalmat
megragadni arra, hogy ezen rendelkezések később se kaphassanak
morális töltetet. Mint az a fentiekből következik – bár többször deklarálta ennek ellenkezőjét – a testület egyáltalán nem értelmezte
tágan az államhatalom lehetőségeit a piac szabályozására, még
olyan esetben sem, amikor az önszabályozás hiánya nyilvánvaló
volt. Írásunk célja, hogy megtaláljuk az Alkotmány szövege mögött
rejlő emberképet, de természetesen ennek vizsgálatakor nem lehet
elvonatkoztatni attól a tartalomtól sem, amellyel az Alkotmánybíróság töltötte meg a vonatkozó normákat. Ennek tükrében – figyelemmel az ismertetetett határozatokra is – az Alkotmány felfogásában a piacszabályozás legfőbb eszköze az önszabályozás: az egyének
önmaguktól is helyes irányba terelik a folyamatokat. Ebből következően az állam feladata leginkább a piacgazdaság fenntartása, de
nem az irányítása.

178 87/2008 (VI. 18.) AB határozat.
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5.2 Verseny és piacgazdaság az Alaptörvényben
Mint annak jelen tanulmányban többször is kifejtjük, véleményünk
szerint az Alkotmány értéksemleges szövegével szemben az Alaptörvény nagyon is értékvezérel. Ugyanerre a megállapításra jutunk
akkor is, ha vizsgálódásunk tárgyát a versenyre és a piacgazdaságra
vonatkozó szabályokra szűkítjük. Jóllehet elsőre visszásnak hat
a fenti kijelentés, hiszen hatályos Alaptörvényünkben egyáltalán
nem szerepel a piacgazdaság szó, mégis, véleményünk szerint
a hatályos szöveg ezzel együtt is jóval többet mond a piacgazdaság
természetéről, mint a korábbi szöveg.
Az M) cikk tökéletesen szemlélteti Alaptörvény újszerű, a közjóra fókuszáló értékrendjét, amikor a jogalkotó a gazdasági verseny
tételes megfogalmazása mellett a versenynek a közjó általi ésszerű
korlátait is deklarálta. Legalábbis erre enged következtetni a verseny „tisztességes” jelzője, továbbá a „az erőfölénnyel való visszaélés
szembeni állami fellépésre és a fogyasztók jogainak állami védelmére
történő utalás”.179 Ilyen jellegű, a közösségi szintű preferenciákat
előtérbe helyező kitétel a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatban
főszabályként nem jelent meg.
Ez a szemlélet vezethető le több180 alkotmánybírósági határozatból is, melyek az alkotmánybírósági gyakorlatra hivatkozva deklarálják, hogy a vállalkozáshoz való jog alapjog ugyan, de semmiképpen sem abszolutizálható jog. Mindenkinek az Alaptörvény
védelmét élvező joga a vállalkozás és az üzleti tevékenység folytatása, de e jog szigorúan a „vállalkozások számára az állam által
teremtett közgazdasági feltételrendszerbe való belépés lehetőségének
179 3175/2013. (X. 9.) AB határozat.
180 26/2013. (X. 4.) AB határozat; 3121/2014. (IV.24.) AB határozat; 3062/2012 (VII. 26.);
3111/2015. (VI. 23.) AB határozat.
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biztosítását, más szóval a vállalkozóvá válás lehetőségének biztosítását jelenti”.181
Ezen a ponton fontos felelevenítenünk Pokol Béla 3194/2014.
(VII. 15.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indoklásának tartalmát. Ő a hivatkozott alkotmánybírósági döntés kapcsán hangsúlyozza, hogy elkerülendő egy jövőbeni téves alkotmánybírósági gyakorlat kialakulását, ezért élesen el kell határolni egymástól
a foglalkozáshoz és a vállalkozáshoz való jogot. Az alkotmánybíró
megítélése szerint a hivatkozott határozat a vállalkozáshoz való
jogot visszametszve, a foglalkozás szabad megválasztásához való
jogot pedig kitágítva, egyetlen joggá, „foglalkozáshoz, vállalkozáshoz való joggá”182 formálja azokat. Meglátása szerint ez az értelmezés tévútra visz, mert „így nem lehet e jogok védelmének eltérő terjedelmét az Alaptörvény teljes kontextusában tisztázni”.183 A két jog
határozott distinkciójának alátámasztását két irányból alapozza
meg: egyrészt az M) cikk (1) a vállalkozás gyakorlásának szabadságáról értekezik, míg a XII. cikk (1) csupán a foglalkozás szabad
megválasztásához való jogot mondja ki, másrészt az Alaptörvény
kontextusa a két jogot eltérő összefüggésekbe illeszti be. „A vállalkozás nem egyszerűen foglalkozás, mely utóbbi mindig csak egyes
szakmák (szellemi vagy fizikai) kialakult szabályai között és irányítási mechanizmusai mellett lehetséges, hanem a profitorientált piacon való önálló, saját felelősségre űzött tevékenységet jelent.
Az állami szabályozás teljesen más környezetben működik a foglalkozások esetében, mint a piaci működésbe belefonódó vállalkozások
vonatkozásában. Épp ezért a vállalkozásokra vonatkozó alaptörvényi rendelkezések, értékek és deklarációk alapvetően eltérnek a foglalkozások szabad megválasztására vonatkozóaktól. Így minden
181 26/2013. (X. 4.) AB határozat.
182 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat [38].
183 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat [38].
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összefogás csak kölcsönösen eltorzítja e két alapvető jog alaptörvényi
védelmének terjedelmét és korlátait.”184
Pokol okfejtésének újszerűsége főként annak a fentebb már
ismertetett, a vállalkozás szabadságát a foglalkozás szabad megválasztásával szoros egységben kezelő alkotmánybírósági gyakorlat
fényében világlik ki. A korábbi gyakorlat alapján alkotmányellenesnek minősült a taxik számának korlátozására lehetőséget adó
törvényi rendelkezés, hiszen az tulajdonképpen nagyon hasonlóan
minősült ahhoz, mint ha a jogalkotó a tanárok számát maximalizálta volna. Ha elfogadjuk Pokol okfejtését és a két jogot elválasztjuk egymástól, ezzel együtt elfogadjuk, hogy korlátozásukra is más
szabályok vonatkoznak, akkor egyáltalán nem biztos, hogy eszerint a mérce szerint is alkotmányellenes lenne a korábban alkotmányellenesnek minősített, a taxik számát maximalizáló rendelkezés.
Kifejezetten a piac általános működési szabályaitól morális alapon való eltérésre jó példa az úgynevezett Quaestor törvény.185 Az ügy előzménye, hogy 2015 márciusában csődöt jelentett
egy közepes méretű pénzügyi alap, több ezer kisbefektetőt magával rántva. Az ügy különlegessége, hogy a Quaestor fiktív kötvényeket is bocsájtott ki ügyfelei számára, amelyek által okozott kár
ellen nem védték a befektetőket a pénzügyi kártalanítás szabályai.
Az Országgyűlés olyan törvényi szabályozással kívánta megteremteni a kárrendezés alapjait, amely értelmében az egyéb esetekben
kártalanításra kötelezett Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban
BEVA) tagjai létrehoztak volna egy pénzügyi alapot a károk megtérítése érdekében, az erre fordított költségeket pedig később adójóváírás formájában érvényesíthették volna. A BEVA több tagja is
184 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat [39].
185 2015. évi XXXIX. törvény a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító alap létrehozásáról.
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alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, melynek eredményeként a testület megsemmisítette a törvény érdemi
rendelkezéseit.186
A piac szabályainak morális alapon történő megbontása tehát
az Alaptörvény alapján sem állta ki az Alkotmánybíróság próbáját, azonban a puszta tény, hogy a határozatot három párhuzamos
indoklással és hat különvéleménnyel fogadta el a testület, mutatja,
hogy a kérdés megítélése korántsem volt egyértelmű. Az indítványozók vitatták a BEVA-tagok számára előírt fizetési kötelezettség
jogalapját, valamint azt is felhozták, hogy a károsultak indokolatlanul kerülnek kedvezőbb helyzetbe a más pénzintézetek csődje által
kárt szenvedett károsultaknál. A tilalmazott különbségtétel kapcsán fel kell hívni a figyelmet Pokol Béla különvéleményére, amely
a szóban forgó törvényi rendelkezés megsemmisítése kapcsán
megjegyzi: a megsemmisítés alapja „nem az Alaptörvényen nyugszik, hanem a korábbi alkotmánybírósági többség által létrehozott
és abba „beleolvasott” normatív formulán, az „általános egyenlőségi jogon”.187 Külön érdekes ez az érvelés a korábban már ismertetett, a gyógyszer árak szabályozásával kapcsolatos rendelkezést
a demokratikus jogállam formulájából levezetett érvelés alapján
megsemmisítő határozat fényében.
Ha kísérletet teszünk arra, hogy az Alkotmány piacgazdaságra és versenyre vonatkozó rendelkezéseiből alkotott emberképhez hasonlóan felvázoljuk az Alaptörvény megfelelő rendelkezései mögött meghúzódó embert is, azt mondhatjuk, hogy hatályos
alkotmányunk felfogása alapján az egyének önös érdekei nem mindig vezetnek a piac optimális működéséhez, azért az államnak nem
csak lehetősége, hanem kötelessége is beavatkozni. Sőt az egyének
186 32/2015. (XI. 19.) AB határozat.
187 32/2015. (XI. 19.) AB határozat Pokol Béla különvéleménye.
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preferenciaválasztása önmagukra nézve káros magatartással járhat, ennek pedig létezik olyan foka, amikor az államnak joga van
beavatkozni pusztán morális alapon. Ezt utóbbit az Alkotmánybíróság sem vitatta, hiszen például a testület a Quaestor törvény
esetében nem a törvény célját, a károsultak segítését találta alkotmányellenesnek, csupán az annak érdekében megalkotott jogi
konstrukciót.
*
Kovács István, jogász, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.
Egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Budapesti Corvinus
Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatta. Egyetemistaként az Európai Parlamentben és az Országgyűlés Hivatalánál
ösztöndíjas, később az amerikai kormány által finanszírozott
ACYPL program ösztöndíjasa. A közigazgatásban több vezető
pozícióban eltöltött év után 2013-ban alapítója az Alapjogokért
Központnak. Fő kutatási területe az Európai Unió története és
a közösségi jog fejlődése, különös tekintettel a nemzeti joggal
való viszonyára. Rendszeres szereplője jogi és közéleti vitáknak,
fórumoknak televízióban és rádióban egyaránt.
Szánthó Miklós, jogász, politikai elemző, az Alapjogokért Központ
igazgatója. Jogi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 2010-ben diplomázott. 2008-ban az Európai Parlamentben ösztöndíjas, később
az Országgyűlés Hivatalánál és a Nézőpont Intézetnél dolgozott
jogászként, illetve politikai elemzőként. 2010 óta rendszeres szereplője hazai és nemzetközi elemzőműsoroknak, konferenciáknak, fórumoknak. 2013-ban alapítója az Alapjogokért Központ
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jogi kutatóintézetnek, melyet azóta is vezet. 2014-ben a German
Marshall Fund-nál ösztöndíjas Washington D.C-ben, ahol a
választási rendszereket kutatta. Számos publikációja jelent meg
alkotmányjogi témákban hazai és nemzetközi lapokban, folyóiratokban.
Törcsi Péter jogász, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.
Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen végezte. Kutatási területe az 1989-90es magyar rendszerváltás időszakának alkotmányozása. További
szakterülete a házasság-, illetve családjog tartalmi változása az
elmúlt két évtizedben, Európában és az Egyesült Államokban.
Rendszeres meghívottja közélettel foglalkozó rádió- és televízióműsoroknak, számos publicisztikája jelent meg a magyar írott
és online sajtóban egyaránt.
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